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Fravænning uden veterinær zink

Produktudvikling i DLG Group

• DLG Group R&D: DK, SE, D, F, PL, CH, LT
• Samarbejde med danske og internationale institutioner
• Egen forsøgsgård (Frankrig)

• Danavl genetik
• 3 behandlinger/2x2 faktoriel, 8/7 gentagelser

• Kommerciel smågriseproduktion med måleudstyr 
(Danmark)

• ~6,5 kg grise ind – alle direkte fra so
• 2 behandlinger, 4/8 gentagelser

• Samarbejde med almindelige produktionsenheder
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Fravænning uden veterinær zink

Afprøvningsfaciliteter i DLG Group
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• 375 sows Danbred Genetics
• 7 batches of 50 sows at 

farrowing

France

Kommerciel smågriseproduktion i DK



Fravænning uden veterinær zink

• Brugen af antibiotika bliver i stigende 
grad underlagt kontrol og restriktioner 

• Forbrugerkrav/mærkevareproduktion
• Zink – vi kan stadig bruge 2500 ppm i DK, 

men hvor længe? 
• Også forbrugerkrav om vet.Zn fri produktion 

• Kobber – EFSA har foreslået reduktion i 
smågrisefoder – til samme niveau som 
øvrige dyregrupper 

• Producenter kræver højt produktivitet

Smågrise fodring – den største udfordring i moderne 
svineproduktion?

Kg produkt

Flouroquinoloner Cephalosporiner

Friv.stop

Antibiotika forbrug 2012 alle dyrearter



Fravænning uden veterinær zink

• Vi skal i stigende grad arbejde MED biologien, i stedet for 
at forsøge, gennem tvang, at forsøge at kontrollere den 
ved hjælp af potente farmakologiske produkter

• Modning/udvikling af tarmfunktion
• Påvirke/modning af tarmens Mikrobiom

Hvordan opnår vi en robust og veludviklet mave/tarmkanal



Fravænning uden veterinær zink

Efter fravænnig er fordøjelseskanalen stadig relativt umoden

AKUT FASE 

- Ædevægring

- Næringsstoffordøjelse/-optagelse

- Fermentering

- Ubalance I mikrobiome

- Skader på tarmen

MODNINGSFASE

- Foderoptagelse

- Næringsstoffordøjelse/-optagelse

- Fermenteringskapacitet

- Etabl. af stabil/gavnligt mikrobiom

- Genskabe tarmfunktion

5 - 10 dage
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Fravænning uden veterinær zink

• Høj tørstofindtagelse under diegivningen forbereder 
tarmen til overgangen til foder

• Grisene skal lære at æde: de lærer af deres mor, hvad er 
egnede foderemner – og begynder at æde meget hurtigere

• Foder  (og mælkeerstatning) bør placeres tæt ved soen hoved
• So-truget skal optimalt være tilgængeligt for grisene 

• Egnet foder er
• Dag 0->~10: Somælkserstatning
• Dag ~5->fravænning: Mikro/fravænningsfoder

Formål med fodring FØR fravænning



Fravænning uden veterinær zink

Effekt af kuldstørrelse og før-fravænningsfodring på fravænningsvægt
Uden fodring

Med fodring
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Kuldstørrelse (antal grise)
Des større kuld, des større indflydelse har før-fravænningsfodring på fravænningsvægten
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Fravænning uden veterinær zink

“Eater” versus “Non-eater”:

• Forskel i tilsvækst i klimastald stor: (404 versus 456 g/d)
• Andel grise, der IKKE æder før fravænning.....

40%!!!!
• 40% af grisene er ikke parate til at forlade soen...
• To grise, der begge vejer 7.5 kg ved fravænning, kan være 

MEGET forskellige... 

Kilde: Wageningen Livestock Research



Fravænning uden veterinær zink

• Komplekst mikrobiom – ca. 10x så 
mange celler som i værtens krop

• Mucus lag – stort; måske vigtigste 
immun organ i kroppen

• Vi lærere stadig, men enkelte 
gavnlige bakterietyper er allerede 
identificeret 

• Grisens tarm er (næsten) steril ved 
fødslen

• Mikrobiomet er
• Variabel is starten
• Modnet 4-5 uger efter fravænning
• Relativt stabil resten af grisens liv 

Hvad er en sund tarm?

Kilde:  Topigs Norsvin presentation af DSM 
masterclass in swine nutrition



Fravænning uden veterinær zink

• Fiber er (meget) mere end blot træstof
• Meget kompleks; fiber kan karakteriseres på mange forskellige måder
• Til foderoptimering har vi brug for en relativt simpel tilgang
• Fibre påvirker tarmens morfologi
• Valg af fibertype påvirker tarmens mikrobiom

• Inerte & fermenterbare fibre
• Inerte fibre (ikke-fermenterb.): Ingen egentligt ernæringsmæssig værdi
• Fermenterbare fibre: Energiværdi gennem fermentering (men meget 

begrænset hos smågrise)

• De fleste fodermidler har et forholdsvist højt indhold af 
fermenterbare fibre – svært at påvirke balancen afgørende 
mod inerte fibre

Fiberstrategi



Fravænning uden veterinær zink

Vitaminer - Mineraler

• Vitamin E styrker celle integritet & immunitet
• Meget unge grise: naturlig vitamin E

• HyD/Vitamin D3 potentierer immunsystemet – uden af øge 
inflammationsniveauet

• Vitamin C virker som antoxidant & regenererer vitamin E
• Vitamin B – komplekset stimulerer energi omsætning og jern status 
• Organiske mikrominerals reducerer inflammationsniveau og 

”Leaky Gut”
• Reduceret Ca (og udvalgte kilder) reducerer bufferkapaciteten 

og øger P-fordøjeligheden
• Maven bedre værn mod bakterier
• Aktivering af pepsin til bedre proteinfordøjelse



Fravænning uden veterinær zink

Management 

• Foderoptagelse for fravænning 

• Ekstern/intern sundhedskontrol

• Rengøring/                        
desinfektion

• Klargøring til                              
grise

• Vandforsyning

• Klimastyring

• Holdstyring

• Fodringsstrategi

• Fodersammensætning

• Opfølgning
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Growth management



Fravænning uden veterinær zink

Frav.foder (Frav. - ~9 kg)

• Tilpasset proteinforsyning
• Forædlede råvarer 
• Høj fordøjelighed
• Aminosyre niveau og profil afviger fra DK norm

• Fiberbalance –højt niveau af inerte fibre
• Mælkeprodukter/laktose indhold tilpasset                                                         

frav. alder/størrelse
• Syrekombination
• Enzymer
• Vitamin niveau & profil
• Mikromineraler
• Andre funktionelle komponenter



Fravænning uden veterinær zink

Starter (9-16 kg)

• Introduktion af sojaskrå
• Tilpasset proteinforsyning

• Forædlede råvarer 
• Høj fordøjelighed
• Aminosyre niveau og profil afviger fra DK norm

• Fiberbalance –højt niveau af inerte fibre
• Mælkeprodukter/laktose indhold tilpasset                                                         frav. 

alder/størrelse
• Syrekombination
• Enzymer
• Vitamin niveau & profil
• Mikromineraler
• Andre funktionelle komponenter



Fravænning uden veterinær zink

Smågrise vokseblanding (16-30 kg)

• Sojaskrå som eneste proteinkomponent
• Tilpasset proteinforsyning

• Aminosyre niveau og profil afviger fra DK norm

• Fiberbalance –højt niveau af inerte fibre
• Syrekombination
• Enzymer
• Vitamin niveau & profil
• Mikromineraler
• Andre funktionelle komponenter



Fravænning uden veterinær zink

Resultater
Frav. Uden vet. zink



Fravænning uden veterinær zink

Resultater – fravænning uden vet.zink, Hold 6
Hold 6 – med fiskemel Alle
Forsøg - Smågrise Kontrol Forsøg
Antal grise 200 200
Indsættelsesvægt, kg 6,6 6,6
Gns. dgl.tilv., g/d 549 521
Afgangsvægt, kg 34,1 32,5
Foderudnyttelse, FEsv/kg tilv. 1,69 1,76
Døde/udtagne, % 1,5% 0,5%
Behandlingsdage, diarre** 69 54
Slagtesvin
Gns. dgl.tilv., g/d 1.013 1.020
Slutvægt (levende), kg 110,7 109,1
Foderudnyttelse, FEsv/kg tilv. 2,72 2,66
Dødelighed, % 1,0% 1,5%
Kødprocent, % 60,9% 61,0%
Total (FRATS)
Gns. dgl.tilv., g/d 832 815
Foderudnyttelse, FEsv/kg tilv. 2,45 2,43
Døde/udtagne, % 2,5% 2,0%
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Fravænning uden veterinær zink

Resultater – fravænning uden vet.zink, Hold 9

Hold 9 – med fiskemel

Forsøg - smågrise Kontrol Forsøg

Antal grise 200 200

Indsættelsesvægt, kg 6,6 6,7

Afgangsvægt, kg 29,5 31,8

Gns. dgl.tilv., g/d 468 508

Foderudnyttelse, FEsv/kg tilv. 1,66 1,65
Døde/udtagne, % 1,0 2,5

Behandlingsdage, diarre** 210** 244
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Fravænning uden veterinær zink

Resultater – fravænning uden vet.zink hold 9 
– fortsat i slagtesvinestalden. Vist fodringsstrategi; forsøgsfoder
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Vægt

Flyt til Sl.svin

Startfoder Start 
+ 

fase2

Fase 2 Fase2 + 
Voksefoder

Voksefoder Slagtesvinefoder

Dgl. Tilv.

29,5 kg

31,8 kgFor tidlig foderskift



Fravænning uden veterinær zink

Opsummering

• Der findes ingen ”Silver Bullet”
• Uden Zink og med begrænset adgang af antibiotika arbejder 

vi på biologiens betingelser – vi kan ikke tvinge noget igennem
• Godt management – sundhedskontrol afgørende
• Gode råvarer
• Fibre påvirker tarmen og mikrobiomet positivt
• Minimalt proteinflow til bagerste tarmafsnit reducerer 

sygdomsfremkaldende bakterier
• Vitaminer og organiske mikromineraler styrker tarmvæggen og 

grisens immunitet
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• Gode grise
• Godt foder 
• Godt management 
- så kan det lade sig gøre
- Men det er ikke nemt


