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Stalltips:

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR FÖRBÄTTRAD JUVERHÄLSA
Nuläge i besättningen:
Mål i besättningen:
VID GRISNING OCH UNDER DIPERIODEN
•

Behandla alla suggor som drabbas av akut juverinflammation under diperioden med antibiotika.
Följ besättningsveterinärens anvisningar.

•

Undersök juvret på alla yngre suggor (kullnummer 1 - 3) någon gång under den sista digivningsveckan.
Om en eller flera juverdelar känns svullna och hårda ska suggan behandlas med antibiotika.  
Likaså skall suggor med svåra spensår behandlas, detta är viktigt framför allt inför sinläggningen.  
Rådgör med besättningsveterinären.

  

Bästa tillfället att undersöka suggans juver är i samband med en avslutad digivning. Juvret är då mindre
spänt och det är lättare att känna förhårdnader, jämför med de omgivande juverdelarna. Vid osäkerhet,
känn igenom juvret flera gånger. Notera på suggkortet i PigWin/WinPigi vilken juverdel förändringen
kändes och hur stor den var. Noteringen är viktig för att kunna följa upp behandingsresultatet.

•

Tvätta och desinfektera grisningsavdelningen noga mellan omgångarna.

•

Lång tomtid i grisningsavdelningen är också en förebyggande åtgärd för bättre juverhälsa.

•

Se till att det alltid är torrt och rent i grisningsboxarna under digivningen.

•

Låt inte smågrisarna dia längre än fem veckor. En lång digivning ger fler spensår. För att skydda juver och
spenar är det bra att kullutjämna. En digivning sliter på juvret, detta gäller speciellt förstagrisare.

EFTER AVVÄNJNINGEN
•

Börja med att följa upp de suggor som antibiotikabehandlats under digivningen. Har juverdelen mjuknat
eller finns det fortfarande förhårdnader? Kontrollera suggor med svåra spensår extra noga och diskutera
sinläggningsbehandling med besättningsveterinären.

•

Känn igenom juvren på samtliga suggor samtidigt som suggorna brunstkontrolleras. Gör detta varje dag;
Titta, kläm och känn. För varje dag som går blir juvret lättare att känna på. Sätt inte in behandling på djur
som är gamla (kullnummer 5 och uppåt) eller suggor som har många och knöliga juverdelar s.k. druvk
lasar. Denna typ av juverböld läker inte av. Slakta dessa suggor. Suggor med isolerade akut svullna
juverdelar behandlas och noteras på suggkortet i PigWin. Skriv i vilken juverdel förändringen kändes och
hur stor den var. Det är viktigt att kunna följa upp behandlingsresultatet.

•

Juvret lägger sig till ”vila” först cirka 4 veckor efter avvänjningen. Därför ska eventuella förändringar i juvret
noggrant observeras under hela månaden efter avvänjning. Behandling ska ske enligt tidigare nämnda
riktlinjer.

•

Nästa tillfälle då juverhälsan bör kontrolleras är i samband med dräktighetstestning. Passa då på att känna
igenom juvret igen. Det kan vara för sent att behandla, men kontrollen ger en bra information om sug
gans juverstatus. Att suggan som fått antibiotikabehandling under avvänjningen/betäckningen
fortfarande har en ”hård” juverdel betyder inte att behandlingen har misslyckats, juvervävnaden kan allt
jämt vara under avläkning/reparation.

•

Juvret vilar från 4 veckors dräktighet och fram till cirka 3 veckor före grisning. Under de sista 3 veckorna
av dräktigheten kan ”gamla” infektioner växa till och eventuellt behandlas i ett försök att rädda juverdelen.
Rådgör med besättningsveterinären.

•

De djur som hittades med juverinflammation under dräktigheten och där juverinflammationen inte läkt
av vid grisning, ska gallras bort vid nästa avvänjning.
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