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ADVARSEL 

Ficam D er et loppemiddel, som er godkendt til 

minkhvalpe fra 8 uge med god effekt. 

Vi har erfaret, at avlere, som har benyttet Ficam 

D direkte på yngre hvalpe, har mistet disse 

hvalpe. Så benyt ikke Ficam D direkte i 

redekassen på hvalpe under 8 uger. 

Nogle avlere har benyttet Ficam D ved pakning 

af redekasser med god effekt og uden uheldige 

dødsfald. Men i de tilfælde er Ficam D brugt i 

bunden af redekassen under sten eller klods og 

under redekassematerialet såsom easy strø eller 

halm. Altså på en måde så små minkhvalpe ikke 

kommer i kontakt med pulveret. 
 

Brug IKKE Ficam D direkte på hvalpe før, at de 

er 8 uge gamle. 
 

Konstateres der lopper på nyfødte minkhvalpe 

skal redekassen tømmes og pakkes på ny med 

nyt redekassemateriale. Derefter kan man 

benytte Bio Perma Forte eller Loppex direkte i 

redekassen. Fra minkhvalpene er 3 dage gamle 

kan der benyttes Sebacil. 25 ml af en 0,1 % 

Sebacil opløsning svarende til 2 ml Sebacil pr 1 l 

vand til hele redekassen inklusive tæve med 

hvalpe. Husk også Dimillin i redekassen for at 

hindre æg og larver i at udvikle sig. 

Ficam D til brug senere på sæsonen kan købes 

nu hos tidligere forhandlere. Men 

lægemiddeltilsynet har indskærpet, at I skal føre 

logbog omkring brug og effekt af Ficam D. 
 

Pas på fugt i redekasserne  

Vi vil gerne igen gøre opmærksomme på, hvor 

vigtigt det er at minimere fugt i redekasserne. Vi 

kan allerede nu mærke, at materialet i 

redekasserne er fugtigt især, hvis der er en 

plastikskærm i redekassen. 

På figuren nedenfor viser den blå kurve, hvor høj 

fugtigheden er i redekassen, og den røde kurve 

viser udsving i temperaturen. Som det fremgår af 

den blå kurve, er den relative luftfugtighed flere 

gange tæt på 90 % i reden. Så det er vigtigt, at 

der er mulighed for at få ventileret fugten ud af 

redekasserne ved enten at lave et lille 

ventilationshul i halmdækket over redekassen 

eller flytte masonitpladen, så den ikke dækker 

hele redekasselåget.  Hvis redematerialet er 

fugtigt anbefaler vi, at det skiftes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug SOP’er på minkfarmen 

SOP står for: Standard Operating Procedure, og 

er en pædagogisk beskrivelse af, hvordan 

centrale opgaver på bedriften løses. Ved at lave 

SOP’er sikres det, at alle opgaverne udføres 

korrekt og effektivt uanset, hvem på bedriften, 

der løser dem. SOP sparer tid ved introduktion af 

nye medarbejdere.   

Vi har lavet eksempler på SOP’er for tjek af 

nyfødte hvalpe samt håndtering af 

børbetændelser og yverbetændelser og 

hvalpediarreer. De kan findes på vores 

hjemmeside www.lvk.dk på både dansk, engelsk 

og russisk. SOP’erne kan så rettes til, så de 

passer til jeres farm.  

Med Venlig Hilsen 
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