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PCV2-vaccination kan være en god idé
Af cheﬀorsker og dyrlæge Charlotte
Sonne Kristensen

Figur 1. Dødelighed fra fravænning til slagtning
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Det er meget sandsynligt,
at alle danske besætninger
har PCV2-virus, uden at det
nødvendigvis giver problemer.
En eﬀektiv måde til at
undgå problemer med PCV2
er at benytte vacciner.
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PCV2 er årsag til klassisk
PMWS, som er karakteriseret
ved høj dødelighed hos ottetolv uger gamle grise.
Men sygdommen har ændret karakter, så der i dag oftest kun ses let forhøjet dødelighed, lavere tilvækst og
øget forekomst af uspecifi kke
symptomer både hos smågrise
og slagtesvin. Desuden kan der
ses reproduktionsforstyrrelser
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Figur 1. Dødelighed fra fravænning til slagtning for henholdsvis PCV2vaccinerede grise (gul) og ikke vaccinerede grise (blå) i 48 besætninger.

som følge af PCV2.

Ingen er fri for PCV2
Det er muligt at tage blodprø-

ver i en besætning, som alle er
negative for PCV2. Men gentages blodprøverne på et senere tidspunkt, vil besætnin-

gen med stor sandsynlighed
være positiv. Det viser en VSPundersøgelse, hvor besætninger, der var formodet PCV2-fri,
blev fulgt over henholdsvis et
og to år.
Resultaterne fra denne undersøgelse viste desuden, at
PCV2-vaccination kan sænke
PCV2-niveauet, men at PCV2vaccination ikke helt kan fjerne virus fra besætningen. Så
når man stopper med at vaccinere mod PCV2, kan der igen
påvises virus i besætningen.

Eﬀekt på produktivitet
Mange undersøgelser har vist,
at PCV2-vacciner kan øge tilvæksten og sænke dødeligheden. I en VSP-undersøgelse,
hvor resultater fra mange besætninger indgik, var konklusionen, at dødeligheden blev
halveret efter vaccination.
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Søers produktivitet
Dette var uafhængigt af,
om dødeligheden blandt ikke
vaccinerede grise var høj eller lav (figur 1). Tilvæksten
blev i gennemsnit øget med 22
gram dagligt for smågrise og
41 gram dagligt for slagtesvin.
Det skal dog huskes, at dette er gennemsnit, så i nogle
besætninger vil man opleve
en større gevinst ved PCV2vaccination og i andre besætninger en mindre gevinst.

Hvem bør vaccinere
hvornår?
Om det kan betale sig at vaccinere i din besætning afhænger af mange ting. En måde at
komme en afgørelse nærmere er at indsende blodprøver
til bestemmelse af, hvor meget PCV2-virus der kan fi ndes
i grisene.
Kan der påvises meget
PCV2 i grisene, sammenfaldende med at grisene er syge
og har en ringe produktivitet, bør vaccination overvejes.
Grisene vaccineres oftest mod
PCV2 ved fravænning.
For at undgå reproduktionsproblemer er det meget vigtigt, at soholdet har et stabilt
PCV2-niveau. Derfor bør du
sørge for, at dine polte er vaccinerede inden løbning.
Er der reproduktionsproblemer i besætningen som skyldes PCV2, eller har dine grise
brug for meget tidlig beskyttelse mod PCV2, bør alle søerne
vaccineres rutinemæssigt før
faring. Men husk at grisene
stadig skal vaccineres, for at de
er beskyttet helt til slagtning.
Så tag en snak med din dyrlæge om, hvordan du bør håndtere PCV2 i din besætning.
Håndtering
Vacciner opbevares på køl,
men må aldrig få frost

●

Opvarmes til stuetemperatur
inden brug

●

Vaccinér kun raske grise

Mange års avlsarbejde for stigende kuldstørrelse har øget behovet
for større mælkeydelse hos søer.
Helena Lundgren fra SLU
i Uppsala har set på det genetiske samspil mellem grisenes
tilvækst, foderoptagelse, huld,
skuldersår og reproduktion.
Hun fandt, at avl for større gennemsnitlig smågrisevægt gav
mere uensartede kuld. Søer
med anlæg for et højt foderindtag opfostrede tunge kuld, men

det var forbundet med dårligt
huld hos søerne ved fravænning.
Det er centralt for søernes ydelse, at de bibeholder et
godt huld. Det sikrer en god
reproduktion og højt velfærd.
Lundgren mener, at huld og
skuldersår skal inddrages i
avlsarbejdet. Skuldersår er arveligt, og højtydende søer kommer i dårligt huld med øget risiko for skuldersår.
At selektere søer efter høj
tilvækst hos deres pattegrise vil måske give dårligt huld.

Lundgren mener, at det kan
påvirke den efterfølgende reproduktionscyklus, så intervallet fra fravænning til løbning forlænges og nedsætter
kuldstørrelsen i 2. læg.

▶ Kilde:
Helena Lundgren,
Genetics of Sow
Performance in Piglet
Production, Acta
Universitatis Agriculturae
Sueciae, Doctoral Thesis
No. 2911:91

Fejl sker i forrum
Af dyrlæge Flemming Thorup

Der blev sat video op i otte kyllingefarme i Canada. Her fi lmede man 102 gæster under
883 besøg.
Der blev set 44 forskellige slags fejl. 27 fejl skyldtes,
at man misforstod afgrænsningen mellem beskidt og ren
zone.
Seks slags fejl skyldtes,
at man gik fra uren til ren
zone med beskidte støvler.

Manglende håndvask, glemt
tøjskifte og manglende underskrift blev også observeret.
Hver gæst lavede i gennemsnit
fi re fejl, som kunne medføre
smitteoverførsel.

Referentens kommentarer
Kravene i kyllingefarme er
større end i svineproduktionen, selv om svinebesætningerne ligger tættere og derfor
har større smitterisiko. Jo tydeligere beskidt og rent om-

råde afgrænses med forskellige gulvtyper, farver og en kant,
jo lettere undgår den besøgende at trække en klat lort ind i
den rene zone, som du selv tager videre ind i besætningen.
Se dine besøgendes adfærd,
næste gang du møder nogen i
forrummet. Hvis din besøgende laver fejl, så vil den næste
besøgende også gøre det, når
du ikke er der.
Det er kun dig selv, der kan
lave forrummet idiotsikkert.

Lugten af orne skal væk
Af projektchef Ingela Velander

I 2018 må grise i Europa ikke
længere kastreres.
Sådan lyder den frivillige erklæring – som nu er lagt fast i
EU, om at stoppe brugen af kastration, og som har til formål
at forbedre dyrenes velfærd.
Dette vil føre til øget slagtning
af orner og dermed en øget risiko for ubehagelig ornelugt i
kødet.
Videncenter
for
S v i ne pr o du k t ion ( V S P)

v i l sa m men med Det
Biovidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet (KULIFE), prøve at fi nde de gener,
der giver ornelugt, og dermed
sikre lugtfrit kød. Projektet er
støttet af Højteknologifonden
og er et postdoc-projekt, som
forløber over tre år. Projektet
vil blive ledet af erhvervspostdoc Anders Bjerring Strathe i
tæt samspil med forskere ved
Avl & Genetik, VSP og KULIFE.
Målet er at fi nde metoder

med avlsmetoden genomisk
selektion, der kan reducere
antallet af grise, som udvikler
lugten, samt udarbejde værktøjer der kan forudsige risikoen for, at lugten opstår.
Ud over dette skal sammenhængen mellem ornelugt og
produktionsegenskaber, samt
fertilitet hos orner, kortlægges.
Projektet vil fremme en bæredygtig dansk svineproduktion
fra både et velfærds- og et miljømæssigt perspektiv.
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Af seniorprojektleder og fagdyrlæge
Marianne Kaiser
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