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Fôring og vaksinering av smågris for god tarmhelse



Innhold

• Avvenningsdiaré, ødemsjuke, tarmadenomatose og porcint circovirus (PCV2)

• Hvilken informasjon trenger en rådgiver for å anbefale det passende kraftfôret

• Identifisering av utfordringer i besetningen

• Prøvetaking 

• Diagnose

• Tiltak

• Management (alt inn-alt ut)

• Kraftfôr

• Vaksiner



Avvenningsdiare
• E.coli

• F4, F18

• 3-14 dager etter avvenning

• Shigatoksin→ ødemsjuke

• 2-3 uker etter avvenning

• Skade på blodkar



Adenomatose

• Lawsonia intracellularis

• 2-6 uker etter avvenning

• Grønn-grålig avføring

• Fortykning i slimhinne

• Redusert næringsopptak



Andre patogener

• PCV-2

• Brachyspira pilosicoli

• Brachyspira hyodysenteriae

• Rotavirus



Utfordringer

• Har vi egentlig et 
problem som skyldes
infeksjon?

• Konsentrert grising?

• Vasking og desinfeksjon, 
alt inn alt ut?

• Romtemperatur

• Vanntilførsel

• Avvenningsvekt

• Finner grisene kraftfôret
fra første dag etter
avvenning?



Diagnose: Hvilke 
smittestoff er tilstede 
i ditt fjøs?
• Diagnostikk

• Obduksjon

• Svaberprøver

• Sokkeprøver 

Tidspunkt

1 uke før avvenning Svaberprøve
Obduksjon

7-10 dager etter 
avvenning

Svaberprøve
Sokkeprøve
Obduksjon

21 dager etter 
avvenning

Søkkeprøve
Obduksjon



Hvilket smågrisfôr passer i fjøset ditt?

Opti Vital WPC Avvenningsdiaré

Opti Vital Trygg Avvenningsdiaré og 
tarmadenomatose

Opti Vital Lite utfordringer og moderat 
tilvekst

Opti Vital Pluss Lite utfordringer og høy 
tilvekst

Opti Vital Netto Kraftfôr i fase to



Noen eksempler



Diagnose: Hvilke 
smittestoff er 
tilstede i ditt 
fjøs?



Diagnose: 
Hvilke 
smittestoff er 
tilstede i ditt 
fjøs?



Diagnose: 
Hvilke 
smittestoff er 
tilstede i ditt 
fjøs?



Diagnose: 
Hvilke 

smittestoff 
er tilstede 
i ditt fjøs?



Vaksinasjon
Lawsonia

intracellularis
E.Coli F4,F18 Ødemsyke PCV-2

Vaksine
Porcilis lawsonia

Enterisol

Coliprotec F4/F18 Vepured

Ecopor shiga

Porcilis PCV
Ingelvac circoflex
Circovac

Administrasjonsvei

Injeksjon (ID mulig)

Gis i munnen 
(vann/mat)

Gis i munnen Injeksjon

Injeksjon

Injeksjon (ID mulig)
Injeksjon
Injeksjon

Effektivitet

Ja

Dersom gitt ordentlig

Varierende Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Pris (eks.mva)

18/dose  (18/dose ID)

14/dose

15/dose 12/dose

14/dose

15/dose (14/dose ID)
14/dose
9/dose



Intradermal

• Nål-fri injeksjon

• Lawsonia + PCV-2

• https://www.youtube.c
om/watch?v=SzzQ4p2G
1uo

https://www.youtube.com/watch?v=SzzQ4p2G1uo


sammensetning ved dårlig dyrevelferd?

Oppsummering
sammensetning ved dårlig dyrevelferd?

• Miljø, temperatur og rutiner er viktige faktorer ved utvikling av
avvenningsdiaré

• Avvenningstorv siste uke før avvenning og frem til 10 - 14 dager etter
avvenning har en positiv effekt

• Korrekt diagnose er avgjørende for å finne løsninger

• Man kan finne forskjellige type E. coli i en besetning og andre patogener

• Vaksine kan i noen tilfeller være eneste utvei.


