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Store kull etter flere kull
Friskere gris i Sverige
Behandling av diaré og bruk av Baytril
ScanPig åpner for fritt valg av rase
Frittstående bønder får nå mulighet til å velge fritt mellom Hampshire og Duroc. Eksklusjonsretten til
Duroc faller nå bort og rasen blir gjort tilgjengelig for alle svineprodusenter som er kunde hos Norsvin
og som ønsker å kjøpe sæd eller semin av Duroc.
Semin av Duroc vil derfor ha samme tilgjengelighet som sæd og semin av morrasene Norsk Landsvin
og Nederlandsk Talent, og ScanPigs farrase Hampshire.
Tilgangen til Duroc har kommet på plass etter at tre av de frittstående slakteriene Fatland, Furuseth
og Midt-Norge Slakteri ble tilbudt medeierskap i nyetablert selskap "Norsk Duroc AS" sammen med
Nortura og Norsvin.
ScanPig opprettholder tilbudet og muligheten for at alle svineprodusenter tilbys Hampshiresemin, og
vil fortsatt ta imot bestillinger av Hampshireråner til bruk som konsulent, eller for egen tapping og
seminproduksjon.
ScanPig oppfordrer alle smågrisprodusenter som eventuelt tenker å gå bort fra Hampshire til å ha
tett dialog med sitt slakteri eller kjøper av smågris for å ta hensyn til hele verdikjeden.
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Store kull etter flere kull!
KULLRESULTAT FOR HVERT
KULLNUMMER OG KULLRASE
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InGris data første kvartal 2017.

Ta vare på dine livdyr! Det er kjent at ungpurker får mindre kull enn eldre purker som vises i figuren
over, med kullresultat etter kullnummer for første kvartal. For de mest utbredte
slaktegriskrysninger, med Duroc eller Hampshire som farrase krysset med morkrysning TN70, får
tredje til femte kull de største kullene.
Det kan derfor være god grunn til å jobbe for å bedre holdbarhet for dine purker, og huske på at
ungpurker ikke skal fôres som slaktegris, men bør fôres frem mer restriktivt og med eget fôr. På
avlsbesetningsmøtet for KLFs medlemstilknytta slakterier vil vi i tillegg fokusere på fôring, klauv og
beinhelse, og en oppfølging av temaet om holdbarhet på livdyr vil følge over sommeren.

Friskere gris i Sverige?
Vi hører det ofte og klapper oss selv på skulderen «Vi har verdens beste svinehelse og -velferd». Vi
har grønne lunger og fravær av flere svinesykdommer enn de har i andre land.
Men visste du at de i Sverige har en dødelighet på bare 1,7 prosent på slaktegriser (ifølge deres
middeltall i WinPig*) hvor vi i Norge har en dødelighet på 2,2 prosent (ifølge InGris 2016). Det er verd
å merke seg at en vanlig gris i Sverige har vanlig grisehoste (mykoplasma lungesyke) og flere har
smittsom lunge og brysthinnebetennelse (App.) Grisene i Sverige har i tillegg en vesentlig høyere
slaktevekt på gjennomsnittlig 90,1 kg.
En forskjell på ½ prosent i dødeligheten mellom Sverige og Norge kan virke lite, men i sum utgjør det
store verdier. For en konsesjonsbesetning er det fort 10-15 griser, og i kroner og øre blir det raskt en
del penger. Det er derfor ingen grunn til å være tilbakeholden med å tilkalle veterinær og bruke
nødvendig behandling når det er sykdom.
*http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/winpig/medeltal-och-topplistor/medeltal-slaktgrisar/

Behandling av diaré og bruken av Enrofloxacin!
Dyrehelseportalen gir et relativt bilde over behandlinger og hvilke preparater som brukes til
behandling av sjukdom på gris. Når en leser statistikken for 2015 nøye ser en at
mage/tarmbetennelse utgjør ca 22 prosent av rapporterte behandlinger. Av disse ble ca. 20 prosent
behandlet med enrofloxacin bedre kjent gjennom midlet Baytril.
Enrofloxacin tilhører en gruppe
antibiotika som vurderes som kritisk
viktig for humanmedisinen, og det er
derfor ønskelig at stoffet bare brukes i
spesielle tilfeller. For veterinæren der
dette er anført i veterinærens
medisinkatalog.
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Ved problemer med mage/tarmbetennelse og spesielt når det er nødvendig å bruke Baytril eller
liknende er det derfor grunn til å undersøke om det finnes alternativer.
For avvenningsdiarè forårsaket av E.coli finnes det nå en vaksine som beskytter mot de to vanligste
typer av E.coli med enterotoksinene F 4 eller F 18.
Vaksinen, COLIPROTEC F4/F18 skal gis direkte i munnen eller gjennom drikkevann. Den kan gis fra
dag 18 og har en virkningstid på 21 dager.
OLIPROTEC F4/F18 fås gjennom veterinær på registreringsfritak.

ScanPigs veterinærbesøk
•

Generelt veterinærbesøk
–

Inklusiv rapport og evt. obduksjon/prøvetaking, men eksklusiv evt. analysekostnader

–

Pris:
•

Oppmøtesats/kjøregodtgjørelse + kr 1350*/ time

Bli en del av et nært samarbeid!
Ved levering til et av KLFs medlemstilknytta slakterier:
Er du en del av et nært samarbeid der alle er genuint opptatt av hele verdikjeden med et forbrukerrettet fokus
for best og mest effektiv avsetning, og markedsregulering Har du trygghet for levering gjennom bransjens
avtale om mottaksgaranti Har du mulighet for driftskreditt Har du tilgang på veterinærfagrådgiving Har
du full tilgang til alle griseraser Har du sterke og generelt svært gode leveringsbetingelser Har du tilgang til
liv- og avlsdyr fra helsegodkjente besetninger








*for produsenter som leverer til et av KLFs medlemstilknytta slakterier





