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6 mdr. uden zink

• Mere diarre – Komme i bølger

• Lidt manglende tilvækst – (ca. 0-50 g)

• Flere blodforgiftninger – E. coli

• Masser af rådgivning - PSG

• Masser af afprøvninger – Ingen rådgivning

• Men set ud fra fravænningsalder og vægt – Så går det sgu okay



Fravænningsdiarre



En sund tam giver mindre diarre efter fravænning
Det starter i farestalden

• Tarmsundheden starter i farestalden  → 
Clolostrum + sovaccinationer.

• Pattegrisediarre →   ↑ fravænningsdiarre → Styr 
på coccidiose, rotavirus, E. coli og clostridier.

Sund tarmvæg Ødelagt tarmvæg



Meget mere farestaldsdiagnostik



Fravænning = Dårlig Fordøjelse



Kilde: Gresse et. all

Ubalance i tarmen – diarre kommer igen efter behanding



Diarrekomplekset



Diarre diagnostik







Antibiotika behandling E. coli
• Stor forskel i behandling priser, obs. resistens 

Aktivstof Eksempel 
Lægemiddel

Pris pr. dag 
behandling 7 
kg kr.  

Normal effekt 
på e. coli

3 dages 
behandling af 7 
kg kr.

3 dags 
behandling  
10.000 gris 

Doxycyclin Optidox, Pigidox 0,07 + 0,21 2092

Amoxicilin Octacilin, 
Amoxinsol

0,124 +++ 0,373 3733

Sulfa + TMP Suprim 0,161 +++ 0,48 4830

Amoxicilin + clavian Strezen 0,209 ++++ 0,63 6258

Spectyionomycin Linco-Spectin 0,281 ++++ 0,84 8439

Neomycin Neomay 0,313 ++++ 0,94 9397

Florfenicol Selectan 0,527 +++ 1,58 15800

Apramycin Apralan 0,646 +++ 1,94 19369

Paromycin Parofor 1,25 +++ 3,75 37485











Luftvejskomplekset

• AP2 +AP6

• Glasser 

• Mycoplasma

• Streptokok

• PRRS

• PCV2

• Influenza

Bakterier

Virus

Luftvejskomplekset



Streptokok infektioner 



UDBRUD - Sæson



Stress giver blodforgiftning

Stress forsøg:

• 18 grise huset i hver sin sti

• 1 times transport (12 grise)

• Insprøjtning af streptokokker/control 
medium

• Aflivning efter nogen timer og ponding 
fra organerne

• Fund af streptokokker hos alle grisene
der var blevet transporteret





Hvad har vi så lært

• Vi skal blive bedre til klimastalden – Køb noget rådgivning – AB er ikke 
løsningen

• Farestalden – Styr på tarmsundheden 

• Grundlaget - alder/størrelse har betydning for succesen 

• Minimer den mikrobielubalance så meget som muligt - Især plasma, 
kartoffelprotein og ingen fisk er populært

• Diagnosticer virus/bakterier hvis der er udfordringer – Både på 
luftveje og tarm

• Tilrettelæg vaccination og behandling derefter





Spørgsmål
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