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Dine søer har behov for to blandinger i farestalden
Af agronom Lone Danholt, tlf.: 2575 1040, SvineRådgivningen

VSP har udsendt nye normer for protein og
aminosyrer til diegivende søer. Det er en stor
opjustering, hvor protein hæves til 125 g. st.
ford. råprotein og 7,7 g. st. ford. lysin. Alle
andre aminosyrer fastholdes til samme procent af lysin som
hidtil. Det er en voldsom stigning i protein til diegivende
søer på 14 % mere råprotein og næsten 17 % mere lysin i
forhold til den tidligere diegivningsnorm, se tabel 1.

Tabel 1: Normer til diegivende søer.
St. ford. Pr. FEso

Gammel norm

2013 Norm

Ny norm

I procent af lysin

Råprotein, min.

110

110

125

-

6

6,6

7,7

100

Methionin

1,9

2,1

2,5

32

Treonin

3,9

4,3

5

65

Tryptofan

1,2

1,3

1,55

20

5

5

5,85

76

Lysin

Valin

Denne opjustering understøtter søernes diegivning, så søerne kan yde mere mælk. Det betyder, at øget protein under
diegivningen giver højere kuldtilvækst, øget næringsstofindhold i mælken, lavere vægttab ved soen i form af en begrænset mobilisering af muskelprotein, men øget mobilisering af fedt. Mobilisering af fedt fremfor muskelprotein er sundest
for soen og koster færre FEso, når vægttabet skal reetableres.
Der er penge at tjene ved at øge proteinniveauet i diegivningsfoderet. Der forventes en bedre kuldtilvækst på 4,55 kg pr.
kuld. Sammenholdt med et reduceret behov for drægtighedsfoder på grund af lavere vægttab hos soen og den øgede
foderomkostning til ekstra protein og aminosyrer til diegivningsfoderet, er det muligt at opnå en gevinst på ca. 54 kr. pr.
kuld (se tabel 2) svarende til ca. 125 kr. pr. årsso. Regneeksemplet tager udgangspunkt i, at diegivningsfoderet anvendes
fra dag 2 efter faring. Det betyder, at søerne får et foder med et lavere proteinindhold fra indsættelse i farestalden frem
til 2 dage efter faring. Dette er sjældent en mulighed i etablerede foderanlæg.
Tabel 2: Potentiale ved maksimal kuldtilvækst – ved fodring fra dag 2 efter faring frem til fravænning.
Parameter
Øget samlet kuldtilvækst, kg
Reduceret drægtighedsfoder pga. lavere vægttab, kg
Øget foderpris, kr.

Opnået

Merindtægt pr. kuld, kr.

+ 4,55 kg kuldtilvækst

50,00

- 3 kg mindre vægttab á 4 FEso/kg

18,10

Ved 164 FEso pr. so

-14,30

Samlet pris

53,80

Det høje proteinindhold kan give udfordringer fra det tidspunkt, hvor søerne indsættes i farestalden og frem til ca. 2
dage efter faring, da søerne ikke har behov for den store mængde protein til mælkeproduktion. Søerne risikerer at få
forstoppelse og længere faringer og dermed flere dødfødte.
Før faring har søerne et større behov for fibre. Op til faring har søerne ringe appetit og lav foderoptagelse. Under faringen vil fibre frigive energi fra 4-24 timer efter fodring i modsætning til stivelse, som frigiver energi 0-5 timer efter fodring. Fibre bidrager derfor med energi til faring og råmælksproduktion over en længere periode. Fiberrige blandinger
reducerer desuden forstoppelse ved faring. Forstoppelse har stor betydning for antal dødfødte grise, reduktion af forstoppelse vil derfor også reducere antal dødfødte grise.
Søers næringsbehov ændrer sig derfor fra de indsættes i farestalden og frem til de er diegivende. Dette kan løses ved tokomponent fodring til diegivende søer. Ved to-komponent fodring erstattes en andel af det almindelige diegivningsfoder med et tilskud bestående af fiberrige råvarer (byg, roepiller, fedt og mineraler). Idéen er at sikre en konstant fiberforsyning til tyktarmen før og under faring. Søerne får ca. 1 kg af denne blanding én gang om dagen, og derudover får
søerne diegivningsblandingen, som er reduceret tilsvarende i mængde.
For at opnå de bedste resultater, er det stadig uhyre vigtigt at have fokus på søernes huld. Den nye diegivningsnorm og
anbefalingen om brugen af flere fibre, kan være en hjælp til at undgå større vægttab på søerne, og dermed opnås mere
ensartet huld til gavn for søernes sundhed og lavere foderomkostninger. Den helt store gevinst ligger i reduktion af dødfødte ved tildeling af ekstra fibre frem til faring og højere kuldtilvækst med den nye diegivningsnorm. Derfor anbefaler
vi, at der fodres med en fiberblanding fra indsættelse i farestalden og frem til ca. to til fire dage efter faring. Kontakt
SvineRådgivningen, så vi kan finde den bedste løsning til fodring af diegivende søer på din bedrift.
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PattegriseLIV
Af: Svinerådgiver Leif Vestergaard, tlf. 2349 0507, SvineRådgivningen

I november måned har SvineRådgivningen afholdt to eftermiddagsmøder i hhv. Billund og Holstebro med
PattegriseLiv i centrum. Indlæggene blev afholdt på både engelsk og dansk og opbakningen til møderne,
med over 150 deltagere, var rigtig flot.
Fokus på pattegriseoverlevelsen er stor ude i besætningerne og der har efterfølgende været god interesse
for at komme med i et rådgivningsforløb hos SvineRådgivningen.

Hvad er projektets mål?
Målsætningen er at sænke landsgennemsnittet for totaldødeligheden til 20 % i 2020. Totaldødeligheden er et samlet
udtryk for dødfødte grise og døde grise i diegivningsperioden.

Hvordan bruges det på staldgangen?
Øget fokus på daglige rutiner er nøglen til rådgivning, der rykker. Alle tager ansvar! Det øgede fokus på overlevelsen af
pattegrise skaber motivation. Vi kan se motivationen skaber lyst og vilje til nye arbejdsrutiner og ekstra rutiner. Rådgiveren sørger for at holde gnisten gennem opfølgning og introduktion af nye ideer. At sætte fokus på tankegangene omkring trivsel, nærmiljø, klima og intern smittebeskyttelse eller en detaljeret undersøgelse af pattegrisene med USK er
også hovedelementer.
Landmand, rådgivere og dyrlæge laver sammen en handlingsplan som følges. Handlingsplanen indeholder redskaber til
staldpersonalet, der skal forenkle det daglige arbejde og håndteringen af f.eks. kuldudjævning eller rutiner for behandling af smågrise - alt sammen på en måde, som er med til at hæve resultaterne.

Nyt fra kontoret
Michael Lynge Kær har opsagt sin stilling ved SvineRådgivningen og starter pr. 1. december ved AgroSoft i Tørring. Vi må
glæde os over, at de får en kompetent mand til Tørring, så vi kan få kvalificeret hjælp, når vi har brug for det.
Michael har været hos SvineRådgivningen i mere end 20 år og hans arbejdsopgaver har på det sidste været E-kontroller,
tekniske budgetter og erstatningsopgørelser. Michaels opgaver vil blive fordelt på det øvrige personale. Vi siger mange
tak for indsatsen og ønsker Michael held og lykke i hans nye stilling.

Åbent hus arrangement
SvineRådgivningen byder velkommen til et spændende besøg på deres seneste og helt nye teststation ”Skjoldborg” under konceptet TestGris. Indbydelse på næste side – kan også ses på www.sraad.dk eller www.jlbr.dk. Vi glæder os til at
se dig .
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