Info
Oktober 2015
Pattegrisedødelighed
VSP afholdt møde om pattegriseliv i sidste
uge.
Her blev der gennemgået forskellige ting
vedrørende pattegrisedødelighed. Blandt
andet var der trukket en masse paralleller
over til spædbørn.
De væsentligste konklusioner på mødet var:
1. Der er chancer for de mindste grise.
2. De fleste grise dør af energi og
varmemangel.
3. Højeste prioritet er minimering af
varmetab efter faring
4. 10 ml so-råmælk giver fuld
immunisering.
5. Vigtigt med fokus på soen før, under
og efter faring.
6. Kuvøser kan bidrage til flere
overlevende pattegrise.
Tildeling af ko-colostrum eller vores egen råmælkserstatning vil sikre grisene energi.
Placering af en varmelampe eller et
isolerende materiale oven på spalterne bag
ved søerne i forbindelse med faring kan
afhjælpe problem med afkøling.
Møde om slagtesvin
Ø-Vet afholder et eftermiddagsmøde for
udenlandske medarbejdere angående
slagtesvineproduktion.
Det kommer til at foregå onsdag d. 28.
oktober kl. 13:00-15:30 på Ø-Vets kontor i
Køberup ved Næstved. Emnerne vil alle dreje
sig om slagtesvineproduktion. Mødet styres
af dyrlæge Alex Jakobsen, og der vil være
god tid til diskussion og udveksling imellem
deltagerne. Mødet afholdes på engelsk.
Prisen for deltagelse er 850 kr. for Ø-Vets
abonnenter.
Tilmelding til Ø-Vet kontoret på telefon 55 50
08 85 eller mail: kontoret@oevet.dk,
alternativt til egen dyrlæge.

Anja Kibsgaard
Det er med stor beklagelse, at vi må meddele
at dyrlæge Anja Kibsgaard stopper i Ø-Vet.
Anja har pr. 1. oktober fået tilbudt nyt arbejde
i medicinalfirmaet IDT, som bl.a. laver
vacciner mod ødemsyge til svin.

Vi ønsker alle Anja held
og lykke fremover i
hendes nye job.

Foderoptagelse hos slagtesvin
Vi har gennem årene haft tilfælde, hvor en lav
tilvækst og dårlig foderudnyttelse hos
slagtesvin skyldes foderoptagelse, som ikke
er relateret til sygdom.
Problemet kan f.eks. skyldes manglende
unøjagtighed ved vådfoderet, dårligt
smagende foder enten som følge af f.eks.
dårlig råvarekvalitet eller fejlgæring i
vådfoderanlæg. Det kan også skyldes, at
foderanlægget går tomt for hyppigt i løbet af
dagen ved tørfoderanlæg, eller at der ikke er
tilstrækkeligt antal ædepladser.
Det kan indimellem være vanskeligt at
afgøre, om en for lav tilvækst skyldes
foderoptagelse. I nogle tilfælde kan vejehold
bidrage positivt til at få afklaret problemet
hurtigt.
Hvis du er interesseret i at vide mere om
dette, kan du tage en snak med din egen
dyrlæge.
Sæt kryds i kalenderen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 26.
januar 2016, hvor Ø-Vets næste årsmøde
afholdes på Sørup Herregård.
Der vil ligesom tidligere år være tale om et
heldagsarrangement, som foregår på dansk.
Som følge af de gode tilbagemeldinger
forventer vi endvidere at afholde et årsmøde
for udenlandske medarbejdere senere på året
i 2016.

