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Vaccination mod Rotavirus
Som tidligere omtalt i et nyhedsbrev har vi stigende
problemer med rotavirus både på spædgrise og
efter fravænning.
Vi har nu haft de første erfaringer i Danmark med
den nye vaccine RoKoVac, der kan fås på
dispensation hos Veterinærinstituttet.
Erfaringerne er gode: Der har været en ret
overbevisende effekt i de første besætninger.
Afrikansk svinepest
Status på den afrikanske svinepest i Baltikum og
Ukraine er, at der fortsat opstår nye udbrud i både
vildsvin og tamsvin.
Der er således god grund til klart at være på vagt i
forhold til lastbiler m.m. samt informere udenlandske
medarbejdere om at de ikke må medbringe
fødevarer fra deres hjemlande.
Fødevarestyrelsen har blandt andet lavet en
forespørgsel hos en del store svineproducenter
omkring ekstern smittebeskyttelse.
Det er ret chokerende, at mange besætninger ikke
havde faste regler og rutinetjek af netop fødevarer
fra udlandet og udenlandske lastbiler.
Vi vil meget gerne bidrage til, at den eksterne
smittebeskyttelse bliver så høj som mulig i den
enkelte besætning. Tal med din dyrlæge herom ved
dit næste besætningsbesøg.
Brug af overgangsblanding i tiden efter faring
I den seneste tid har der fra flere sider være
rapporteret om positive effekter ved brug af
overgangsfoder fra drægtighedsfoder til
diegivningsfoder.
Det kan vi kun tilslutte os, og der er rigtigt gode
erfaringer med et fare-foder med øget fiber, øget
fedt og mindre protein. Det giver rent
sundhedsmæssigt potentielt færre problemer med
farefeber (MMA) og spædgrisediarré samt generelt
bedre fungerende søer.

Rug er populært!
I mange fagblade har man i den seneste tid kunnet
læse, at rug er et egnet og godt fodermiddel og kan
anvendes i højere mængder til visse grupper af
grise.
Nogle af vores besætninger har over de sidste
måneder anvendt større eller mindre mængde af
rug med varierende held. Desværre har erfaringen i
nogle besætninger været, at der er en del meldrøjer
i rugen, og at dette i nogle besætninger har givet
voldsomme problemer med mælkemangel hos
søerne, diarré hos pattegrisene og mavesår hos
slagtesvin.
Man bør være opmærksom på, at rug har sine
begrænsninger, og at det generelt ikke bør gives
nogle grupper af svin ud over 15% i kornandelen.
Kommer man over denne mængde, skal man være
opmærksom på, at rug er et meget fyldigt
fodermiddel, og at det diætetisk og i forhold til
mavetarmsundhed kan have negative effekter.
Man bør tage sig i agt for følgende, når man fodrer
med rug:
1. Er der meldrøjer i?
2. Skal der bruges mere end 15% til en
dyregruppe, bør det diskuteres intensivt, om
dette er korrekt brug.
3. Anvendes det i diegivningsfoder, bør der kun
anvendes begrænsede mængder som følge af
nedsat foderoptagelse.
I øvrigt bemærkes det også, at det os bekendt ikke
er muligt at købe rug, som er deklareret fri for
meldrøjer, hvorfor man bør være på vagt over for
dette.
God velfærd ifølge byfolk og landmænd
Videncenter for Dyrevelfærd foretog i oktober
måned en uformel meningsmåling om dyrevelfærd
på hhv. svinekongressen og Københavns kulturnat.
Resultatet af meningsmålingen viste, at storbyfolk
og landmænd faktisk var ret enige om, hvad der
betyder mest for god dyrevelfærd.

Det giver så samtidig mulighed for at øge niveauet
af råprotein i diegivningsblandingen, som vil give en
bedre fravænningsvægt.

I top tre kom ”nok godt foder og rent vand”, ”god
plads og rent miljø” samt ”frihed for sygdom og
skader”.

Risikoen ved øget råproteinniveau i
diegivningsfoderet, som gives omkring, faring er
større problemer med farefeber og diarré hos
pattegrise.

Det var kun de nederste to punkter i top 5, hvor
storbyfolk og landmænd placerede ”kontakt til
artsfæller” og ”mulighed for at komme udenfor”
forskelligt. Her vægtede landmænd kontakten til
andre dyr af samme art højest.

