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Få flere kilo ud af 
farestalden

Hør hvordan til
Fagligt seminar i Sorø (Gefion)

25. aug kl 9-15

Læs mere på hjemmesiden, 
eller ring til os for tilmelding

En motorrygsprøjte 
med desinfektions-
midlet Porcozin er ef-
fektivt mod diarré hos 
tre ud af fire kuld. 

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 51
Den gamle farestald hos Mi-
chael Lundgaard, Korsør, rum-
mer to ud af besætningens fem 
ugehold. Den er ikke sektio-
neret og bliver derfor ikke va-
sket. 

Det kan give problemer med 
diarré hos pattegrisene. Nor-
malt ville det betyde enkelt-
dyrsbehandling af de ramte 
pattegrise, men i de seneste to 
år har man taget et andet mid-
del i brug.

»Jeg hørte om desinfekti-
onsmidlet Porcozin, som virk-
somheden gerne ville teste i en 
svinebesætning,« fortæller Mi-
chael Lundgaard om baggrun-
den for, at han fik kendskab til 
produktet.

Motorrygsprøjte
I besætningen sprøjter man 
Porcozin med en motorryg-
sprøjte, når man ser for meget 
diarré i stierne. 

»Vi har ikke en fast grænse 
for, hvornår vi bruger det. Vi 

vurderer omfanget af diarré 
fra dag til dag,« forklarer drifts-
leder Rasmus Rasmussen. 

Når man beslutter sig for at 
desinficere, hældes Porcozin i 
sprøjtens tank. Hele indholdet 
bliver sprøjtet ud i farestalden, 
hvor ventilationen uændret 
kører videre.

Ifølge Hero Supply, der for-

handdler Porcozin, rækker 2,5 
liter Porcozin til en traditionel 
farestald med cirka 400 små-
grise.

Der er ikke krav om brug af 
personlige værnemidler, men 
personalet bruger som regel 
maske under arbejdet.

»I løbet af de næste par dage 
forsvinder diarréen hos 75 pro-

cent af kuldene. Den sidste 
fjerdedel må vi behandle med 
antibiotika,« siger driftslede-
ren. 

I gennemsnit bliver midlet 
brugt et par gange om måne-
den. Driftslederen har planer 
om også at prøve midlet i fra-
vænningsstalden, for eksem-
pel i forbindelse med foder-
skift, hvor der kan opstå lidt 
diarré.

Sparer tid og antibiotika
Han fremhæver, at Porcozin 
er langt hurtigere at anvende 
end enkeltdyrsbehandling og 
naturligvis heller ikke tæller 
med som antibiotikaforbrug.

De har ikke oplevet negative 
effekter hos hverken søer eller 
pattegrise af midlet, højst at 
det alligevel ikke har tilstræk-
kelig effekt til at fjerne diar-
réen. 

»Vi har en høj sundhedssta-
tus i besætningen. Det spiller 
måske også ind på den gode 
effekt, vi oplever,« tilføjer Mi-
chael Lundgaard. 

Ejeren tør ikke gætte på, om 
andre besætninger vil opleve 
en tilsvarende reduktion i fore-
komsten af diarré. Det kan af-
hænge af hvilke bakterier, der 
er årsag til diarré. 

Seges Svineproduktion har 
testet midlet i et halvt år i be-
sætningen for at se, om det 
havde effekt mod MRSA. 

»Det havde ikke effekt mod 
MRSA, men vi er ikke i tvivl 
om, at det har effekt mod 
diarré,« siger Michael Lundga-
ard.  

Han desinficerer diarré væk i farestalden
»Desinfektion med Por-
cozin er tilstrækkelig til 
at kurere diarré hos tre 
ud af fire kuld,« siger 
driftsleder Rasmus Ras-
mussen. En motorryg-
sprøjte er mest effektive 
metode til at udbrin-
ge midlet. Foto: Morten 
Thomsen. 

I løbet af de næste par 
dage forsvinder diar-
réen hos 75 procent af 
kuldene. Den sidste fjer-
dedel må vi behandle 
med antibiotika.

Rasmus Rasmussen, 
driftsleder.

 ■ Biologisk desinfektkionsmid-
del

 ■ Sprøjtes ud med rygsprøjte
 ■ Effektivt mod mange bakterier, 
sporer og vira

Porcozin

Under 1 mm, mellem 
1 og 2 mm og over 2 
mm. Det er tilstræk-
keligt til at vurdere 
korns formalingsgrad. 

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 51

Korns formalingsgrad spiller 
ind på foderudnyttelsen og 

på mave-tarmsundheden. 
Til slagtesvin har anbefalin-

gen været, at omkring 75 pro-
cent skal formales under 1 
mm. 

Der har også været diskute-
ret, om partikelfordelingen un-
der 1 mm havde betydning. 

Det har Seges Svineproduk-
tion nu vist, at det ikke har. 

De konkluderer på basis af 
en gennemgang af flere forsøg, 
at der ikke er noget, der tyder 
på, at andelen af partikler un-
der 0,35 og 0,5 mm beskriver 
risikoen for mavesår bedre end 
den samlede andel af partikler 
under 1 mm.

Samme undersøgelse vi-
ser, at der tilsyneladende ikke 
er hold i en forestilling om, 
at korn fra tørre høstår bliver 

formalet finere end korn med 
højere vandindhold. Tørt korn 
giver heller ikke i sig selv an-

ledning til mere mavesår.
Seges konkluderer derimod, 

at det er vigtigt, at man anven-
der samme sigtemetode (våd-
sigtning, tørsigtning med enten 
vejning eller volumenaflæs-
ning) fra gang til gang i besæt-
ningen. Forskellige metoder 
giver nemlig lidt forskellige re-
sultater. 

Endelig konkluderer Seges, 
at partikelfordelingen ikke 
alene forklarer frekvensen af 
mavesår/maveforandringer. 

»Samme partikelfordeling i 
foderet kan give vidt forskellig 
frekvens af mavesår i forskel-
lige besætninger,« hedder det 
i notatet.

Tre inddelinger er 
tilstrækkeligt 

Bygholmsigten er et godt 
værktøj til at vurdere for-
malingsgraden. 

 ■ Der er ingen grund til at se 
særskilt på andelen under 1 
mm

 ■ Korn fra tørre og våde høstår 
giver samme formalingsre-
sultater

Formaling


