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F A R M  C A R E  S E R V I C E  I N T E R N A T I O N A L

Er din gylletank klar til foråret?
Køb Active NS nu - så får du den bedste gyllehåndtering

OBS! Seneste markforsøg dokumenterer at Active NS binder mest NH4-N i gyllen

Flere og flere landmænd 
vælger Active NS fordi:

* Active NS giver min. 15% mere 
 NH4-N i gyllen

* Active NS giver et perfekt flow 
 fra stald til mark

* Active NS reducerer lugt og giver  
 et bedre staldmiljø

* Active NS giver et økonomisk 
 overskud

* Active NS er det mest 
 gennemtestede gylleadditiv 
 på markedet

GODKENDT
AF DANSKE LANDMÆND

Husk at vaccinere poltene mod circovirus
Kun hver anden vaccinerer poltene mod circovirus, 
selv om alle burde gøre det, mener afdelingsleder i 
Seges.

AF MORTEN IPSEN

De danske svineproducenter 
vaccinerer ikke nok mod virus-

set PCV2, også kaldet circovirus, der 
er skyld i mange sygdomme og dår-
ligdomme i dansk svineproduktion, 
mener afdelingsleder i Seges, Char-
lotte Sonne.

Ifølge en undersøgelse, som Seges 
har foretaget, vaccinerer kun hver 
anden svineproducent poltene mod 
circovirus.

- Vi har altid anbefalet svinepro-
ducenterne at vaccinere poltene. 
At kun hver anden vaccinerer, blev 
vi lidt overraskede over, lød det fra 
Charlotte Sonne, da hun sidste tors-
dag holdt foredrag om, hvordan man 
forebygger circovirus i soholdet og 
hos slagtesvinene. Det skete ved en 
stor LVK-konference på Bygholm 
Landbrugsskole.

De danske søer og især orner und-
går også i vidt omfang kanylen med 

vaccinen mod circovirus, viser un-
dersøgelsen.

Generelt god effekt
- Der er generelt god effekt at af vac-
cinere søer. Det mindsker omløber-
procenten, det giver flere levende-
fødte, flere fravænnede og en højere 
faringsprocent, fastslog Charlotte 
Sonne.

Også effekten på grisene er tydelig.
- Vi plejer at sige, at vaccination 

generelt halverer dødeligheden fra 
fødsel til slagt. 

Hun understregede dog, at ikke alle 
får noget ud af at vaccinere.

- Det afhænger af, hvilken produk-
tion, man har. Hvis man ligger højt i 
produktivitet, skal man ikke forvente 
et markant løft af at vaccinere mod 
circovirus. Produktionen skal kunne 
blive bedre for, at det er noget værd, 
understregede hun.

Charlotte Sonne pointerede også, 
at svineproducenten bør tage en snak 
med sin dyrlæge, der kender besæt-

ningen bedst og bedre kan vurdere, 
om der overhovedet er et problem i 
besætningen med circovirus, fastslog 
hun.

Spytprøver
Man kan relativt nemt og billigt for-
søge at påvise circovirus ved at hæn-
ge et reb op i stien og lade svinene 
tygge på det, og så sende spytprøver 
til analyse. 

Spytprøverne kan dog kun påvise, 
om der er circovirus, men ikke hvor 
meget, der er. Det skal der blodprøver 
til for at påvise.

Der kan også være tilfælde, hvor 
man ikke kan påvise circovirus i be-
sætningen, men hvor den alligevel 
dukker op, fortalte Charlotte Sonne. 
Hun viste tilhørerne et forløb med 
en svineproducent, der var begyndt 
at vaccinere mod circovirus og der-

efter var holdt op, da han ikke kunne 
påvise, at der var mere circovirus at 
komme efter. 

Derefter vente virusset tilbage, og 
landmanden måtte på den igen.

- Selvom der ikke kan påvises cir-
covirus, skal man fortsætte med at 
vaccinere, ellers er der stor risiko for, 
at det vender tilbage, konkluderede 
Charlotte Sonne.

Hun pegede på, at der er en lang 
række af faktorer, der kan forringe 
vaccinens effekt, blandt andet dårligt 
foder, forkert opbevaring, vaccinati-
onstidspunkt, osv.

Charlotte Sonne understregede 
også, at circovirus findes i mange 
besætninger, men ikke alle. 

Problemer
Det er bevist, at circovirus kan være 
med til at give reproduktions-, nyre- 
og hudproblemer samt sygdommen 
PMWS. Circovirus spiller også en rol-
le i forbindelse med en række syg-
domskomplekser i svin kaldet PCVD, 
der er skyld i problemer med diarré, 
dårligere trivsel, hudproblemer og 
lungebetændelse.
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n At kun hver anden vaccinerer mod circovirus er overraskende få, mener en 
afdelingsleder i Seges.


