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AVLING
Når kornet fra den nye avlingen tas i bruk kan grisene noen ganger reagere negativt:
vi ser friskkornsforgifting, grisingsfeber, magesår, utskutt endetarm, mm. I disse
tilfeller er det viktig å handle fort for å redusere tap.
Når problemer oppstår så bør man send en fôrprøve eller kornprøve til analyse for
mykotoksiner og formalingsgrad. Kontakt gjerne Søren eller Dan for å få utført
riktige analyser.
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STATUS PÅ AFRIKANSK SVINEPEST I EUROPA
Dessverre fortsetter Afrikansk svinepest og utbrede seg. Virus er nå påvist i villsvin i
sørøstlige deler av Tyskland, nærme den polske grense.
Vi vurderer inntil videre at risikoen for smitte i Norge er lav. Til tross for dette
oppfordrer vi fortsatt å holde stort fokus på smittebeskyttelse. Man skal i den
forbindelse være ekstra oppmerksom på at medarbeider fra utlandet overholder
avtalt karantetid etter ferie i utlandet.
Videre, er det av avgjørende betydning at de ikke tar med seg mat fra hjemlandet
inn i besetningene.

TANNSLIPING
Tannsliping kan under visse omstendigheter være et godt tiltak, men det er et
inngrep som skal utføres med forsiktighet og med full oppmerksomhet.
Hvis man sliper for dypt så lager man en inngangsport for bakterier, som fort
spredes med blodet til resten av kroppen. Dette kan føre til for eksempel
leddbetennelse, hjernebetennelse og dødsfall. Man bør slipe i kort tid (maksimalt 1
sekund) og med lett trykk. Unngå å slip skjevt da det kan føre til at tannen blir enda
skarpere.
Hvis tannpulpaen, som er hvit, kan sees etter sliping, har man slipt for dypt. Det kan
være vanskelig å oppdage rett ett sliping, men hvis man har slipt for dypt, blir den
hvite tannpulpaen svart innen et par dager og feilen blir tydelig.

TRIVSEL OG OPTIMAL PRODUKSJON KREVER GODT MED VANN
Akutt vannmangel og etterfølgende saltforgifting ses heldigvis sjeldent, men
dessverre ser vi til tider kronisk vannmangel. Dette kommer som følge av for lavt
vanntrykk, for få drikkeventiler eller dårlig plassering av disse. Symptomene på
kronisk vannmangel er uspesifikke, men man kan blant annet se nedsatt fôropptak,
nedsatt trivsel, diare, flankesår og halebiting. Hos purker kan man se
urinveisinfeksjoner og nedsatt melkeytelse.
For å unngå dette bør man sikre følgende:
•
•
•
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smågriser: 2 l/min
slaktesvin: 4 l/min
drektige: 6 l/min
diegivende: 4 l/min.

Husk å sjekke vanninntaket i forbindelse med fôring fordi det er her belastningen er
størst.

NORSK NYHETSBREV
I tiden fremover vil de norske kundene våre få et nyhetsbrev på norsk som er
spesielt tilpasset til dem. Derfor vil de norske kundene vår ikke lenger motta
månedlige nyhetsbrev på dansk/engelsk.
Ønsker man å fortsette å motta nyhetsbrev på dansk eller engelsk så kan man
angående dette enten kontakte kontoret, eller melde seg til nyhetsbrevene på
hjemmesiden vår.

