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Az egészség és a teljesítmény biztosítása

FŐ TÉMA        Salmonellák

Az őszi Salmonella-monitoring során gyakran magasabb Salmonella-antitestek mérhetők. Ez a besorolás 
romlásához vezethet. Ilyenkor is a legfontosabb időben elkezdeni a megelőző intézkedések bevezetését.

Amíg az emberek a Salmonelláktól súlyosan 
megbetegednek, a sertéseknél a fertőzés 
gyakran nem okoz tünetet. Az istálló 
fertőzöttségéről vagy a Salmonella hirtelen 
megjelenéséről pont emiatt gyakran csak a 
vágóhíd vizsgálataiból derül fény. Ilyenkor 
gyorsan és tervezette kell eljárni (lásd 1. ábra)

A forrás meghatározása

Sok lehetőség van a Salmonella 
tenyészetbe jutására. A leggyakoribb 
vektorok a rágcsálók. A kutyák és macskák 
szintén kibocsáthatnak Salmonellákat, 
amiket aztán a megfertőzik a sertéseket. A 
malacok is behurcolhatják a baktériumokat 
a hizlalóba, ugyanúgy, mint az istállóba 
belépő személyek.

A Salmonellák mennyiségének eredményes csökkentése

Ritkán ugyan, de akár fehérjehordozó 
takarmányok, mint a szója- vagy repcedara 
is terhelt lehet Salmonellával, így ez is 
forrása lehet a fertőzésnek.

A takarmány optimalizálása

A takarmányon keresztül több ponton is 
gyorsan csökkenteni lehet a 
Salmonellaterheltséget.  
 A durva szemcseszerkezet megaka-

megakadályozhatja a szájon keresztüli 
fertőződést, így a vastagbél Salmonella-
terheltségét is lényegesen képes 
csökkenteni.  Egyrészt erősödik a 
gyomor védelmi funkciója, így a szájon át 
bekerülő Salmonellák már a gyomorban 
elpusztulnak, másfelől a vakbélben -a 
Salmonellák „búvóhelyén”- több vajsav 
képződik. A vajsav ugyanakkor hat a 
Salmonellákra, megakadályozza, hogy 
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Törje meg a fertőzési láncot!
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kötődjenek a sertések bélnyálkahártyájának 
felületére és megfertőzzék az állatokat. A 
Schaumacid S használatával a gyomor 
védőfunkciója erősíthető. Egyúttal a 
takarmány higiéniája is javul, így 
csökkenthető a bélsárral szennyezett 
takarmányon keresztüli fertőződés. A cél a 
szájon át történő felvétel-kiválasztás-bélsár 
általi szájon keresztül történő 
újrafertőződés körfolyamatának megtörése 
(2. ábra). 

Kártevőirtás, takarítás és 
fertőtlenítés

A kártevők nem csak a Salmonellák 
bevitelénél és a fertőzés fenntartásában 
kapnak szerepet.  Ugyanúgy, mint a 
legyek, ezek is ellenőrizetlenül terjesztik 
az egész állományban. Még ha magától is 
értetődő a turnusváltás előtti 
istállófertőtlenítés, a hatásos Salmonella 
elleni harcnak ugyanúgy része az istállón 
kívüli részek fertőtlenítése is: 
Mellékhelyiségek, berendezési tárgyak, 
munkaeszközök, itató- és etető 
berendezések, de az olyan nehezen 
hozzáférhető helyek is, mint a 
rácspadozat alsó része.

A higiéniai menedzsment 
felülvizsgálata

A Salmonella fertőzés megelőzéséhez a 
fekete-fehér terek szigorú elkülönítése 
mellett az idegen tenyészetből vásárolt 
állatok szúpróbaszerű ellenőrzése is 
rutinná kell váljon.

Sikeres megelőzés ellenőrzése

Ha a sikeres intézkedések eredményeként 
csökkent az állomány terheltsége, ez 
legkésőbb 8-10 hét múlva már látszik az 
antitest tesztek eredményein.  A 
kiindulási értékétől függően változik ez az 
időszak, ugyanis az antitestek mennyisége 
8 hét után feleződik.
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A Schaumann termékei a Salmonellák csökkentésére:

Takarmányozás

SCHAUMACID S 
Takarmánykiegészítő a Salmonellák azonnali gátlására. A szerves 
savak és közepes szénláncú zsírsavak effektív kombinációja; 
támogatja az egészséges bélflóra kialakulását és biztosítja a higiéniát 
a termelés minden fázisában.

SCHAUMACID DRINK S 
Ívóvízzel adagolható akarmánykiegészítő a Salmonellák azonnali 
gátlására. Ez a felhasználóbarát savkombináció Salmonella- és Gram-
pozitív baktériumellenes hatással bír. Optimalizálja a bélflórát és 
megakadályozza a biofilm képződést az etetőrendszer csöveiben.

Keresse Kollégáinkat!

Bonnay Victor - ügyvezető
Tel.: +36 20 316 7404

Tari Csaba - Sertéságazati menedzser
Tel.: +36 20 548 7675
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