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Dagligt tilsyn i drægtighedsstalden
Det daglige tilsyn i drægtighedsstalden skal sikre, at søer,
der ikke trives, findes hurtigt og håndteres korrekt. Halthed
eller problemer med klovene er de typiske årsager til
medicinsk behandling, flytning til sygesti og/eller aflivning i
drægtighedsstalden.
For at sikre det bedst mulige resultat af det daglige tilsyn
skal søer, der ikke trives, findes så tidligt som muligt. Nedenfor er givet en praktisk vejledning til gennemførsel af det
daglige tilsyn.
Aftaler og strategi på plads
I besætningen skal der være en aftalt og klar strategi
omkring tilsyn og håndtering af søer, der ikke trives.

Besætningsdyrlægen og alle medarbejdere, der arbejder i
drægtighedsstalden, bør inddrages i dette forarbejde.
Tilsyn og håndtering af søerne skal koordineres med de øvrige arbejdsopgaver i stalden. I forbindelse med fodring af
søerne og rengøring af stierne vil der i mange tilfælde blive
observeret søer, som ikke trives. Disse søer opmærkes (med
spray) og noteres, så de nemt kan findes og vurderes igen.
Gå derefter en målrettet sygerunde, hvor tilsynet af søerne
er det primære formål. Tilsynet skal altså ikke kombineres
med at renholde lejerne, men kan eventuelt kombineres
med tildeling af strøelse.
Det vil være godt, hvis to medarbejdere går tilsynsrunden,
hvoraf den ene er en erfaren medarbejder.

Kliniske tegn – hvad skal man se efter?
Gør følgende dagligt:
• Hver dag gennemgås alle stier, hvor hvert dyr tilses
• Alle søer skal vurderes i bevægelse, så eventuelt halte
søer findes tidligt i et sygdomsforløb.
• Hav især fokus på:
- Søer, der ligger udenfor lejerne
- Søer, der ligger isoleret fra andre
- Gylte og unge søer
- Nyindsatte søer
• Dernæst aktiveres dyrene (fx med strøelse)
• Undersøg, om soen nemt kommer op at stå. Skriger
soen, når den rejser sig, kan det være tegn på, at den ikke
trives/har en skade.
• Undersøg soen grundigt. Hvis soen er mat og uinteresseret, ikke æder, har isoleret sig eller er halt, skal der
reageres.
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SE EFTER FØLGENDE I RELATION TIL HALTHED
1. Er der hævelser omkring klovene?
2. Er leddene hævede?
3. Går soen normalt?
4. Hvor alvorlig er haltheden?
5. Bliver den bedre eller værre af at blive bevæget?

Hvornår skal man reagere?
Hvad skal man gøre?
I forhold til halthed er det vigtigt, at man reagerer så hurtigt
som muligt.
Medicinsk behandling af søer skal aftales med besætningsdyrlægen. Ligeledes bør dyrlægen ved hvert besøg gå ind i
de stier, hvor søerne lige er grupperet samt gå ”stuegang” i
sygestierne.
Mange af de søer, der bliver halte, kan lindres med smertebehandling. Brug af antibiotika er kun nødvendig/relevant i
tilfælde af en egentlig infektion.
Hvis soen ikke vil rejse sig eller slet ikke støtter på det ene
ben, kan det være tegn på et brud. Soen skal undersøges
nærmere, og aflivning skal overvejes.
Infektion i og omkring klove er vanskelig at bekæmpe, da
blodforsyningen i disse områder er sparsom. Forebyggelse
og tidlig indgriben er derfor yderst vigtigt.

Hvornår skal soen i sygesti?
Hvis det vurderes, at soen ikke trives i drægtighedsstien,
ikke vil æde eller ikke kan finde plads i et strøet leje, eller
lignende, skal den flyttes til en sygesti.
Sygestier til søer skal være indrettet med blødt leje gerne
bestående af en drænet, strøet måtte.
Der skal være en journal for hver so i sygestien, hvor behandling og en eventuel bedring af soen kan noteres. Aftal
med besætningsdyrlægen, hvilke kriterier der skal være for
genbehandling og aflivning.
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