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Leptospirose
Som det måske er nogle soholdere bekendt,
udgår vaccinen Farrowsure Gold, der virker
mod seks typer af Leptospirabakterier.
Vi har gennem årene haft gode erfaringer
med både denne vaccine og den tidligere
vaccine Brativac 6, hvorfor det er ærgerligt, at
vaccinen nu udgår fra det danske marked.
Årsagen er, at vaccinen er på dispensation,
og at der fremover skal anvendes en
smalspektret vaccine, som ikke beskytter
mod rødsyge og PPV men kun Leptospira.
Hvordan denne nye vaccine virker er lidt
uvist, men vi arbejder videre med det,
således at der kan forblive en god beskyttelse
mod Leptospirose i de besætninger, hvor vi
vaccinerer.
Circovirus
I en større besætning har der blandt grise
vaccineret mod circovirus med to forskellige
circovirus-vacciner været konstateret udbrud
af circovirus i form af PMWS iblandt
slagtesvin.
Dette har været noget af en gåde for både os
og landmanden. Den endelige årsag til
udbruddet er endnu ikke fastlagt, men under
afklaringsprocessen er det kommet frem, at
der eksisterer mutanttyper af circovirus. Det
er nogle steder citeret, at ved udbrud af
sådanne mutantvirus, hvor de forskellige
vacciner på markedet umiddelbart skulle
virke, har der været effekt af at
dobbeltvaccinere grisene, hvorved
symptomerne er forsvundet.

Pandemisk influenza
Der er i Danmark gennem det sidste halve år
påvist en ny type af pandemisk influenza.
Den klassiske pandemiske influenza hedder
H1N1v. Den nye type hedder H1N2v.
Umiddelbart ser det ud til, at vaccinen mod
pandemisk influenza også virker mod denne
undertype af pandemisk influenza.
Udviklingen i pandemisk influenza viser, som
også tidligere er påvist, at influenzavirus er
meget muterende/udviklende, og at der til
stadighed fremkommer nye influenzatyper.
Så længe den eksisterende vaccine virker, er
der ikke problemer, men på et eller andet
tidspunkt er det sandsynligt, at der
fremkommer nye typer, hvor de eksisterende
vacciner ikke virker.

Navle- og lyskebrok
Vi har nu fået gang i operation af grise med
navle- og lyskebrok.
Operationerne er sat i fast system i flere
besætninger, og foreløbig ser det ud til, at de
forløber med et tilfredsstillende resultat.
Skulle I ønske at få grise med brok opereret,
er I velkomne til at kontakte Marianne på
kontoret på tlf. 55 50 08 85.
Ny e-mailadresse
Vores kontor har nu fået en ny e-mailadresse,
som I fremover kan bruge ved henvendelser:
kontor@oevet.dk.

I den pågældende besætning er der nu
dobbeltvaccineret mange grise, og det ser
indtil videre ud til, at det har fjernet
symptomerne ved PMWS.
Det interessante er, at man åbenbart kan se
udbrud af circovirus, på trods af at grisene er
vaccinerede mod sygdommen. Skulle det
ske, at I får symptomer på PMWS i jeres
besætning, er det vigtigt, at I kontakter os –
også selv om grisene umiddelbart er
vaccinerede.
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