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Flugorna kommer med värmen
och sprider sjukdomar
Nu har det varit varmt ett tag och både 
husflugor och stickflugor kommer. 
Stickflugor är blodsugande och kan 
uppsöka värddjuren, grisarna, flera 
gånger om dagen för att suga blod. 
Därigenom kan olika sjukdomar 
spridas, eftersom stickflugan kan ha 
blodrester kvar på stickspetsen från 
andra djur. Även personalen kan utsät-
tas för stick. 

flugor
Sticken ger ofta klåda och därefter rodnad. 

Bästa botemedlet är att hålla rent i boxarna 
och om möjligt fönstren stängda, eftersom 
detta är enklaste vägen för fl ugor och myggor 
att komma in. Det fi nns kemiska bekämp-
ningsmedel mot både ägg och larver.
Stickfl ugan är ca 10 mm lång och kan lätt 

ses med blotta ögat. Den har en karakte-
ristisk framåtlutad brodd/spets som mun-

del. Stickfl ugan är dagaktiv till skillnad från 
stickmygg, som är nattaktiva

Ett välfärdsproblem
Stickfl ugan är ofta ett välfärdsproblem. 

Sticken är smärtsamma. Sticken kan ge in-

tensiv klåda och därefter en rodnad. Stick-
et kan även ge eksem. Även personalen kan 
stickas av stickfl ugan med lokala reaktioner 
på stickstället.
Enligt VetInfo i Danmark är danska besätt-

ningar som legat nära nötkreatursbesättning-
ar mer utsatta för stickfl ugor än andra.
Stickfl ugan lägger sina ägg i ruttnande fo-

der eller i gödsel blandat med foderrester. 
Utvecklingen av ägg till färdiga fl ugor tar 
2 – 5 veckor och beror på fuktighet och 
temperaturförhållanden. Enligt de dans-
ka forskarna sker en reduktion av stick-
fl ugan mest effektivt om man tar bort fo-
derrester och gödslar ut och tömmer göd-
selrännorna.

Flugproblemen större i Sverige
I Sverige har myndigheterna tänkt även på 

fl ugornas överlevnad i och med att spaltytan 
är mindre i BB-boxarna. Därmed kan det bli 
mer gödselrester kvar i boxarna, som fl ugorna 
kan lägga ägg i och därmed föröka sig.
I dag fi nns olika medel att spruta på golv 

och över spaltgolv. Därmed kan fl ugägg och 
larver bekämpas, så att fl ugorna minskar i 
antal. Det fi nns även medel att måla på in-
redning eller på särskilda plattor. Därmed 
kan en långtidsbehandling ske.

Insektsstick på ryggen på en gris. Bilder 
från VetInfo 0515, Danske Slagterier.

Stickflugan syns bra med blotta ögat, Den 
är ca 10 mm lång. Den känns igen på den 
karateristiske framåtriktade brodden.Nils Andersson

Olika slutsatser om tandslipning
i franska och irländska försök
Försök med slipning av tänder på ett 
dygn gamla grisar i Frankrike och på 
Irland gav likvärdiga resultat, men 
forskarna kommer till helt olika stånd-
punkter vid tolkningen av resultaten. 
De irländska tillråder tandklippning, 
medan de franska inte gör det!

tandslipning
Försöket är utfört på 70 suggors kullar i 

Frankrike i sex besättningar, medan försöket 
på Irland omfattar 40 suggor med kullar i en 
besättning. Samtliga suggor var fi xerade.
Av det irländska försöket framgår att sug-

gorna under sista veckan var mer undvikan-
de till sina grisar utan tandslipning, dvs in-
takta tänder. Suggorna låg oftast på magen. 
I Frankrike undersöktes inte detta.
I irländska försöket noterades en tendens 

till ökad dödlighet hos kullar med intak-
ta tänder. I det franska försöket sågs ing-
en skillnad.

Frakturer i tänderna
Däremot sågs fl era och allvarliga hudskador 

hos grisar med intakta tänder i de båda för-

söken. Irländarna skriver att det endast var 
statistisk skillnad de fyra första dagarna.
I det franska försöker uppger forskarna att 

det var frakturer i tänderna hos en procent 
av de grisar som hade slipade tänder. Det-
ta undersöktes inte i Irland. Däremot upp-
ger irländarna att grisar med intakta tänder 
under hela digivningsperioden hade färre 
skador i munhålan. Dessa grisar hade ock-
så en högre aktivitet än grisar som fått tän-
derna slipade.

Tydligen har forskarna helt olika syn på 
djurs tillstånd, eftersom fransmännen avrå-
der från slipning medan irländarna tillråder 
slipning. Källa: VetInfo, Danmark

Nils Andersson

Jakob Söderberg flyttar 
från SLA till Svensk Mjölk
Jakob Söderberg, SLA, blir från 12 sep-

tember avdelningschef hos Svensk Mjölk 
och ska svara för frågor om företagande, 
djurvälfärd, avel och utfodring. Statione-
ringsorten blir Stockholm. 
Jakob har jobbat 8 år vid SLA och är väl-

känd föredragshållare bland grisuppfö-
darna. Tidigare har han jobbat vid Öre-
bro Trädgårdshall. 
-Vi ser en stark förändring inom både 

mjölk- och grissektorn, där marknaden 
och företagande måste stå i fokus, säger 
Jakob. För alla gäller att hitta nästa tioör-
ing för att förbättra marginalerna. 

Lactamin nu avdelning un-
der Lantmännen foder

Lactamin AB, som är ett dotterbolag till 
100 % ägt av Lantmännen, upphörde som 
självständigt bolag 1 juli och ligger nu ope-
rativt under Lantmännens foderavdelning. 
Det minskar personalbehovet och sänker 
kostnaderna för produkterna. Varumärket 
Lactamin blir kvar som tidigare. 
-Beslutet togs i samband med organisations-

förändringen 1 mars, men trädde i kraft 1 juli, 
säger Lantmännens vd Brigitta Johansson-
Hedberg. Vi får en effektivare och mer kund-
orienterad organisation, där personalen kan 
koncentrera sig på att möta kunden och an-
vända mindre tid till administration.
-Lactamin säljer till många andra kunder, 

än Lantmännens ägare, både i Sverige och 
på export. Det blir lättare även för dem att 
hitta rätt i den nya organisationen, säger 
hon. /LG
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Ingen nåd åt flugorna!

● Baycidal® mot fluglarver i djurstallar,   
 gödselbassänger, gödsel- och    
 kompoststackar samt mulltoaletter.

● Quick Bayt® för bekämpning av    
 flugor i och omkring byggnader. 

Dessa produkter köper du förmånligt direkt 
från KHi helt utan fraktkostnader. 

För rådgivning ring Claes Gyllensvaan, 
tel. 0502 - 411 31, mobil 0703-40 43 15,

mail: claes@khi.se
För beställning kontakta oss direkt på 
telefon 0502-411 31 eller 046-72 29 10.

Köp vårt prisvärda och effektiva flugpaket. 

KONTROLLHUDAR 
INTERNATIONAL AB

STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.

Myrby Mekaniska Verk stad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 

HELSVENSK • RATIONELL • EKONOMISK

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se
 LR•System AB

260 70 Ljungbyhed
Tel 0435-44 07 60. Fax 0435-44 03 97

KLS Livsmedel www.kls.se

Tillförsel GRIS: Karl-Ingvar Peterson
0480-57 185, 0708-257 185

Ett starkt
alternativ i Livsmedelssverige

KLS Livsmedel är ett offensivt livsmedelsföretag.

KLS Svinrådgivning ger dig
en plats i vårt nätverk och tillgång till
kvalif icerade rådgivare att bolla idéer

och lösa produktionsfrågor tillsammans med.

Välkommen till ett
inspirerande samarbete!

Salmonella DT12 i dansk grisbesättning 
smittade 21 konsumenter, en avled

En grisbesättning på västra Fyn har drabbats av salmonella 
DT12 och 21 personer smittades av köttet och blev sjuka, va-
rav en äldre redan sjuk kvinna dog. De första indikationerna på 
smitta syntes 3 juni och besättningen fi ck 30 juni föreläggande 
att inte leverera djur till andra besättningar och att slakta gri-
sarna separat och köttet ska upphettas före försäljning. 
Statens Serum Institut och Zoonosecentret vid Danmarks Fø-

devareforskning lokaliserade smittkällan tack vare att svinbe-
sättningen redan tidigare haft samma typ av salmonella. Det 
kött som distribuerats till butikerna har återkallats i den mån 
det fi nns kvar. 
-Att fi nna smittkällan är ett detektivarbete, eftersom det fi nns 

många möjliga smittkällor och många fynd av salmonella var-
je år. Den här gången var utbrottet geografi skt begränsat och 
en kontroll i registret över tidigare utbrott pekade åt visst håll, 
säger Fødevarestyrelsen. Källa: Fødevarestyrelsen./LG


