SOS
Få styr på sygdomsdynamikken din besætning!

Frit valg mellem ½ årlig og 1 årig aftale

Nu kan du som svineproducent hurtigt, nemt og omkostningseffektivt få overblik over sygdomsstatus i din besætning. Center for Diagnostik på DTU lancerer nemlig SOS (Svin, Objektiv
Sundhedsovervågning) d. 1 februar 2019.

Du kan tilmelde dig til enten en ½ eller en 1årlig aftale og
der skal udtages prøver henholdsvis 4 og 8 gange på aftalte
tidspunkter. Tidsforbrug til udtagning af prøver og indsendelse
er 1½-2 timer pr. gang.

SOS er et diagnostisk værktøj til overvågning af sygdomme i
svinebesætninger. Det er derfor nu muligt at følge de mest
relevante sygdomme i besætninger over tid ved hjælp af enkelt og effektivt værktøjer til en fornuftig pris.

Alt materiale der skal bruges til udtagning og forsendelse af
prøver er inkluderet i prisen og sendes direkte til besætningen.
Resultaterne sendes til din besætningsdyrlæge og kan bruges
direkte ved det efterfølgende besætningsbesøg.

Sygdomsdynamikken følges over tid

SOS overvågning til både 30 kg’s- og
slagtesvineproduktion

SOS gør det muligt at følge sygdomsdynamikken i de enkelte
staldafsnit over tid. Som svineproducent udtager du selv
spyt og sokkeprøver fra de ældste grise i farestalden, ved
3 aldersgrupper i klimastaldene og 2 aldersgrupper i slagtesvinestalden.
Prøverne bliver undersøgt for følgende:
• Influenza
• PCV2
• Relevante tarmbakterier

Der er en SOS overvågningspakke til både sobesætning med
30 kg´s produktion og til sobesætninger med tilhørende
slagtesvineproduktion.
Ved at overvåge sygdomsdynamikken over tid i din besætning,
får du et sikkert grundlag til at igangsætte, følge op og vurdere dine forskellige management tiltag i besætningen.

Desuden undersøges prøver for:
• Streptokker
• Rotavirus
• Glässer
• Pasturella
• Cytomegalo virus

Koster 25% af tilsvarende diagnostik
SOS er for dig som svineproducent en særdeles omkostnings
effektiv måde at få overblik på. I en integreret besætning med
f.eks. 750 søer vil pris pr. gris kun være lidt over 1 kr. ved et
helt års deltagelse i SOS. Det er ca. 25% af, hvad tilsvarende
diagnostik koster. Dette er udelukkende muligt, fordi DTU har
udviklet en diagnostisk chip, som kan analysere et stor antal
prøver for påvisning af mange forskellige virus og bakterier
samtidigt.

Prisliste
Sobesætning med 30 kg produktion ½ år

12.500 kr

Sobesætning med 30 kg produktion 1 år

19.000 kr

Integreret besætning ½ år

16.000 kr

Integreret besætning 1 år

25.000 kr

med din besætningsdyrlæge
SOSTal
vedr. tilmelding til SOS.
Rikke Søgaard, DTU:
SOSKontakt
tlf. 26 34 05 04
e-mail rsog@dtu.dk

Diagram over materiale, alder og prøvesæt v. prøvetagning
til hhv. so- og slagtesvinebesætninger

Slagtesvinebesætning

Prøvetagningsmetode/materiale

Alder

Sobesætninger

Reb (spytpool)

SOK
(fæcespool)

Slagt.

Slagt.

7 uger

2 uger
efter inds.

2 uger før
slagt

Prøve 5

Prøve 7

Prøve 1

Prøve 3

2 reb
til 2 stier

2 reb
til 2 stier

2 reb
til 2 stier

4 reb
til 4 stier

4 reb
til 4 stier

Prøve 2

Prøve 4

Prøve 6

Prøve 8

Prøve 2

Prøve 4

1 sokkeprøvesæt
til 4 stier

1 sokkeprøvesæt
til 4 stier

1 sokkeprøvesæt
til 4 stier

1 sokkeprøvesæt
til 4 stier

1 sokkeprøvesæt
til 4 stier

1 sokkeprøvesæt
til 4 stier

Farestald

Klima

Klima

Klima

3-4 uger

2 uger

5 uger

Prøve 1

Prøve 3

4 reb
til 4 stier

Diagram over materiale, alder og prøvesæt v. prøvetagning
til hhv. so- og slagtesvinebesætninger

Alder
Prøvetagningsmetode/materiale

Farestald

Klima

Klima

Klima

3-4 uger

2 uger

5 uger

7 uger

Reb
(spytpool)

INF A, H1N1
PCV 2
PCMV
S. suis type 2
P. multocida
AP

INF A, H1N1
PCV 2
PCMV
S. suis type 2
H. parasuis
P. multocida
AP

INF A, H1N1
PCV 2
PCMV
S. suis type 2
H. parasuis
P. multocida
AP

INF A, H1N1
PCV 2
PCMV
S. suis type 2
H. parasuis
P. multocida
AP

SOK
(fæcespool)

Rotavirus
PCV 2
E. coli
F4/F18*

B. pilo
Lawsonia
PCV 2
E. coli
F4/F18*

B. pilo
Lawsonia
PCV 2
E. coli
F4/F18*

B. pilo
Lawsonia
PCV 2
E. coli
F4/F18*

Slagt.

Slagt.

2 uger
efter inds.

2 uger før
slagt

INF A, H1N1
PCV 2
PCMV
S. suis type 2
H. parasuis
P. multocida
AP
Indsendelse
2

INF A, H1N1
PCV 2
PCMV
S. suis type 2
H. parasuis
P. multocida
AP 4
Indsendelse

B. pilo
Lawsonia
PCV 2
E. coli
F4/F18*

B. pilo
Lawsonia
PCV 2

Fravalg af AP er muligt
*Tilvalg af resistensundersøgelse muligt ved fund af E. coli F4/F18

Slagtesvinebesætning

Sobesætninger

