
Pattegrise fodring der 
sikrer succes efter 
fravænning 



Baggrund
• Kun 60% af grisene på 8 kg har lært at æde inden 

fravænning.
– Anne Marie Van Bussel 2013

• Kun 50% af grisene på 6 kg har lært at æde inden 
fravænning
– Svinevet 2017

50% af de grise i fravænner er ikke klar til at blive fravænnet !

At kunne æde og fordøje efter fravænning betyder mere for tilvæksten i 
klimastalden end fravænningsvægten. Forklar 50 % af uenartethed



Hvorfor er det vigtigt at få grise til at æde?
• En pattegris, der lærer at æde inden fravænning, vil fortsætte med 

at æde
• Grise der ikke æder ved fravænning får Skade i tarmvæggen (> 30%)

• Reduceret vækst (foderindtag lavere end behov til vedligeholdelse)
• Fravænningsdiarre !
• Langsigtede konsekvenser

– Permanent skade -> dårligere omsætning af foder
– Passage af bakterier og toksiner - Sygdom

Fravænning 5 dage efter fravæning



Betydning af energioptag for tarmvæggens sundhed 
(målt på villi-højde)
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Which enzyme “breaks” which

nutrient:

Lactase: lactose (milksugar)

Maltase: maltose (sugar)

Lipase: fats

Amylase: starch

Pepsine: proteines

Foderoptag og fordøjelse
Enzymtræning



Hvorfor er foderoptag vigtigt?
• Undgå skade på tarmen

– Dårlig foderudnyttelse, diarre og optag af bakterier/toksiner
• Foderindtag i den 1. fravænningsuge er afgørende for 40 % af 

foderindtaget og tilvækst gennem fravænningsperioden
• + 100 gram tilvækst 1 uge = 40 gram tilvækst i resten af perioden

y = 1.097x + 343.72
R2 = 0.4203
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y = 0.6954x + 228.93
R2 = 0.3621
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Betydning af fravænningsvægt 
på vækst efter fravænning

Fravænningsvægt Lav Høj
Vægt:

Fødsel (g) 1.240 1.453
Fravænning (kg) 7,0 8,7
Dag 35 efter fravænning (kg) 21,3 24,9

Tilvækst efter fravænning (g/d): 
Uge1 169 175
Uge 2 250 281
Uge 3-5 512 590
Uge 1-5 407 464

1,7 kg øget fravænningsvægt gav 60 gram tilvækst mere



“æder” “æder ikke”

Antal grise 194 124
Vægt:

Fødsel (g) 1.346 1.343
Fravænning (kg) 

ved 4 uger
7,9 7,9

Dag 35 efter 
fravænning (kg)

23,8 22,0

Tilvækst efter 
fravænning (g/d): 

Uge 1 198 133
Uge 2 287 232
Uge 3-5 571 519
Uge 1-5 456 404

• ”Ædere” vokser min 50 g mere efter fravænning

• At kunne æde og fordøje efter fravænning betyder mere for tilvæksten i 
klimastalden end fravænningsvægten



Grise der ikke kan æde og fordøje efter 
fravænning er afhængige af mælk/ dyre 
præstartere og udstyr for at holde foderindtag 
oppe.
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36 gram bedre tilvækst med ”mælkestart” efter 
fravænning. Men det er dyrt !!!!

Milk (6d) No milk

Results first week after weaning

Weaning weight (kg) 7,9 7,9

Daily Gain (g/d) 217 131

Energy-intake (Fe/day) 0,32 0,18

Results from weaning to 5 weeks after weaning

Daily gain (g/d) 458 424

Endweight (kg) 23,9 22,7

Energy-intake (Fe/dag) 0,72 0,66



Tilvækst efter fravænning
“Vand maver”



Hvordan fungerer fodring med 
Nutrisuin ?

• Maskine (Autosuin). Opvarmer renser 
vand.

• Opblander mælk (BabySuin)
• Laver en varm grød (PreSuin)
• Funger som en stor espresso 

maskine
• Fodring i skål 2 gange dagligt – Low 

Tech
• Ingen rengøring af skåle mens der 

fodres med grød



Hvordan fungerer fodring med 
Nutrisuin ?

• Dag 2-7 mælk (BabySuin)
• Dag 5-21 varm grød (PreSuin)
• 3 dage før fravænning tørfodring 

PreSuin blandet fravænningsfoder.
• 3 dage efter fravænning PreSuin

blandet med fravænningsfoder
• 400g indtag af NutriSuin
• 150-250g tilvækst 1 uge efter 

fravænning



• Ingen mælk, eller laktose-holdige ingredienser
• Fermenterede ingredienser
• Ingredienser Produceret under meget højt tryk og varme
• pH < 4.5 
• Specifikke stivelser (fra human baby mad) 
• Bred Enzymtræning – mange råvare kilder
• Høj Fordøjelighed
• Omdannelse til en varm grød sikrer højt foder optag.

Foderets sammensætning



Feedmass

Intestinal system

Coli, Streptococc…

Protein Niveau



Farestalden

• Fodring før faring
• Gør vi tingene rigtigt ?



Resultater af forsøg på 5000 pattegrise og 46 
vejehold i klimastalden, samt opsamlet data fra 11 
besætninger.

• 0,7 – 2 flere fravænnede/faresti
• + 7,6 kg kuld vægt
• 44 – 100 gram øget tilvækst i 

klimastald
• Meget lidt diarre efter fravænning
• Billigere fravænningsfoder

– Fravænnet på startblanding ril 2,85 kr.



• Fuld model: fra DKK 7,50 / pattegris
• Eco model: fra DKK 7,00 / pattegris
• Basis model: fra DKK 6,00 / pattegris *

Inkluderer: Autosuin maskine, mælk, foder og
4 – 5 followup besøg årligt
*Basis model er uden mælk



Cost benefit
• Nutrisuin+Babysuin = - 6-7,5 kr./gris
• Extra tid = - ?

• Sparet pattegrisefoder = + 1-2 kr./gris
• Flere frav/frav  (0,7-2/sti) = + 7-21 kr./gris

-6000db/årso 4%-12% flere faringer

• +2 -4 kg efter 7 uger i klima = + 3,75-7,5 kr./gris
– +50-100 gram tilvækst

• Billigere fodring i klimastalden = + 2-4 kr./gris
• Færre flytninger i farestald = + ?
• Mindre diarre efter fravænning = + ?

• Fortjeneste gris = 7kr - 27,75 kr./gris



Opsumering
• Nutrisuin sikrer flere og sundere grise fravænnet 

per faresti
• Nutrisuin sikrer højere tilvækst og bedre sundhed i 

klimastalden ved at grisene kan æde og fordøje 
ved fravænning.

• Driftsikker Low Tech løsning– alle kan finde ud af 
det!

• Ingen investering i udstyr – fuld service er incl. 
Kun investering i fodring af grisen !



Opsumering
• Der skal ikke bruges tid på rengøring af skålene

– Kun de få dage der bruges mælk
• 4-5 servicebesøg sikrer at fodringen fungerer og at 

der ikke bruges for meget foder
• Reduktion i foderomkostning efterfravænning
• 100% garanti for at foderet ikke indeholder mælk 

der fortynder æde træningen.



Fravænning uden Zink ?

• Fornuftigt at sikre sig at grisen kan æde og
fordØje inden fravænning


