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Forebyggelse af navlebuler med
autovaccine og / eller iodbehandling

2

• Hvad gjorde vi?

• Resultater

• Lidt om buler 

• Konklusion



Tak for hjælpen!
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Hvad gjorde vi?
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Fremstilling af autovacciner
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Resultater - foreløbige

6

Navlebuler AB behandlinger Tilvækst Dødelighed



Basisdata
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= Ikke antibiotikabehandlede grise / Opdræt Uden Antibiotika (OUA)

v v



Resultater - foreløbige
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Andel af grise med navlebuler fordelt på behandling
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Iodbehandling af navlestedet kan muligvis reducere antallet af grise med navlebuler  

%



Andel af grise UDEN antibiotikabehandling uge 12 
(= OUA grise) 
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Ingen effekt af autovacciner eller iod på antibiotikabehandlinger



Andel af grise UDEN antibiotikabehandling uge 12 
- blandt grise med diarré ved fødsel
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Iodbehandling af navlestedet kan være medvirkende til at
reducere antallet af antibiotikabehandlinger blandt pattegrise med diarré



Tilvækst fra fødsel til 5 uger (gram/dag)
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Ingen positive effekt af vaccine eller iod på tilvækst

g/dag g/dag



Dødelighed / obducerede
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Besætning 1: 15,2 % (454/3028) Besætning 2: 20,0 % (555/2781)

Autovaccine kan muligvis bidrage til reduceret dødelighed i nogle besætninger



Lidt generelt om buler...
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Søer, der ‘leverer’ bulegrise
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Besætning 1:

Cut-off ≥ 4 bulegrise per kuld
=>

45 % bulegrise leveres af 20 % af søerne



Navlebuler over tid
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Opsummering

• Autovacciner
• har IKKE effekt på forekomst af navlebuler, AB behandlinger

og tilvækst

• kan måske reducere dødelighed på grund af andre sygdomme
• Brug tid og penge på at finde de rigtige diagnoser og bakterier

• Iodbehandling af navlestedet
• kan reducere forekomst af navlebuler og muligvis

visse AB behandlinger
• Tænk hygiejne

• Andet vi kan blive klogere på
• Effekt af so på buler?

• Nogle buler kommer og går – hvilke?
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