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Rotavirus
Vi har i det første halvår af 2015 oplevet
problemer med rotavirusdiarré i en del
besætninger ved både pattegrise og grise
efter fravænning.
Rotavirus kendes bedst som en
diarrésygdom fra farestalden, som man
betegner som ”treugersdiarré”. Mange
besætninger i Danmark kender til denne
sygdom. Af og til har rotavirus også kunnet
ses hos pattegrise i første leveuge eller i
tiden efter fravænning. Samlet set er det dog
ikke en sygdom, vi har talt så meget om i de
senere år, men er dog indimellem fundet som
en diarre-årsag.

Nyt korn
Vi har nu oplevet de første problemer med
friskkornsforgiftning i forbindelse med, at det
nye korn tages i brug. Ved at tilsætte ekstra
E-vitamin i de første seks uger efter høst
forebygges problemerne.
Husk at få lavet proteinanalyser af det nye
korn, så foderoptimeringerne kan justeres.
For meget protein i blandingerne kan bl.a.
give øgede problemer med diarré i alle
aldersgrupper samt mere farefeber hos
søerne. I diegivningsfoderet kan det derfor
være en ide at fjerne lidt sojaskrå,
tilskudsfoder eller lignende, indtil
proteinanalyserne foreligger.

I år har vi imidlertid oplevet stigende
problemer med rotavirus, bl.a. som årsag til
spædgrisediarré. Efter fravænning har vi set
udbrud med vandig og gullig diarre.
Derudover falder grisene ofte langsomt fra og
bliver dårligere. Der er normalt en dårlig
effekt af medicin ved behandling af diarren og
utrivelighed. Ofte ses samtidige problemer
med andre diarresygdomme som f.eks.
salmonella og E. coli.

Grupper for udenlandske medarbejdere
Som tidligere skrevet opretter vi grupper til
udveksling af erfaringer for udenlandske
medarbejdere.

Rotavirus er et virus og kan derfor ikke
behandles med antibiotika. Håndtering af
sygdommen kan således være problematisk.

Agrosoft
Vi minder om, at vi forsat meget gerne vil
modtage en sikkerhedskopi på
kontor@oevet.dk fra alle besætninger, der
bruger Agrosoft, så vi kan få mest muligt ud
af vores nye system til glæde for alle vores
besætninger.

Vi har dog haft rimelig succes med
håndtering af rotavirusdiarré ved hjælp af
forskelige managementtiltag og produkter,
som gives til grisene, men de nye mere
voldsomme udbrud har været en udfordring i
nogle besætninger.

Der er fortsat ledige pladser i grupperne både
på Sjælland og i Jylland. Tilmelding til egen
dyrlæge eller på kontoret på
kontor@oevet.dk eller tlf. 55 50 08 85.

I udlandet har der i flere år været mulighed
for vaccination, som er langt den bedste
løsning.
Vaccinen RoKoVac bliver nu tilgængelig i
Danmark på dispensation. Der er tale om en
kombinationsvaccine mod rotavirus og E. coli,
som gives til søer og gylte før faring.
Vi kan derfor tilbyde, at vi i besætninger med
problemer kan opstarte vaccination. Prisen er
ikke endelig fastlagt, men forventes at blive
på niveau med lignende sovacciner mod E.
coli og tarmbrand.
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