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Råmælkserstatning til svagfødte
pattegrise
Vi har udviklet en alternativ
råmælkserstatning beregnet til for tidligt fødte
og svagfødte grise.
Det fungerer som et supplement til råmælk, i
og med at sammensætningen efterligner
råmælkens høje proteinniveau, og
kulhydratmængden er væsentligt reduceret.
Råmælkserstatningen skal gives på dag 0,
hvor grisenes tarme stadig er åbne for
proteinniveauet, og hvor grisene får deres
energi netop fra omdannelsen af proteiner.
Senere i grisens liv vil tarmsystemet lukke for
passagen af protein, og herefter overgår de til
at bruge almindeligt kulhydrat som
energikilde.
Råmælkserstatningen er et pulver, som
blandes med 1 liter kaffefløde (9 %).
Opløsningen overføres til f.eks. sædflasker
og kan opbevares i fryser eller 5 dage i
køleskab. Før brug lunes erstatningen i
vandbad eller mikrobølgeovn.
Alle små og underudviklede grise tildeles 5 ml
to gange i det første levedøgn. Efter første
levedøgn er der ikke længere behov for
denne erstatning.
Grisene kan enten tildeles det med sprøjte (til
de tålmodige) eller via sonde (til dem der
gerne vil have det overstået lidt hurtigere).

Carbovet – et middel mod E. coli diarré
Carbovet er navnet på et trækulspræparat,
som er ved at vinde indpas i Danmark. Det
kan potentielt bruges til forebyggelse af diarre
hos både pattegrise, smågrise og slagtesvin.
Trækul virker ved at binde de toksiner, som
E. coli danner i tarmen og forhindrer derved
udviklingen af diarre.
Carbovet findes som to slags: dels en i
pastaform som er velegnet i farestalden og
dels en pulverform der kan blandes i tørfoder.
Der bruges gerne 5 kg pr. ton færdigt foder,
og det koster cirka 20 kr. pr. kg. Det er ikke
velegnet i vådfoder.
De fleste erfaringer kommer fra smågrise,
hvor det har været anvendt ved overgangen
fra zinkfoder til almindelig blanding 2.
Ligeledes har økobesætninger prøvet det
som et led i at minimere brugen af antibiotika,
da diarré i økobesætninger som regel er et
problem.
Effekten er lidt varierende. Nogle oplever en
klar forbedring, mens andre ikke oplever de
store forandringer. Der er derfor ikke tale om
et vidundermiddel men et supplement til
andre behandlinger og forebyggende tiltag.
Ud over diarre er der positive erfaringer med
brugen af Carbovet til håndtering af
ødemsyge.
Produktet forhandles af Vestjysk Andel.

Pris for behandling af én gris er 2-3 kr.
Råmælkserstatning, flasker og sonder kan
bestilles ved henvendelse til kontoret eller
egen dyrlæge.

Medicinkursus den 23. juni
Lovpligtigt medicinkursus bliver afholdt næste
gang på Sjælland den 23. juni.
Der er fortsat ledige pladser.
Tilmelding kan ske på kontor@oevet.dk, tlf.
55 50 08 85 eller til egen dyrlæge.

