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SR Eliteblanding I uden VetZink til de mindste grise

Afprøvet på Test Gris:





Råvaresammensætning
SR Eliteblanding I Kontrolblanding m. VetZink

5 % blodplasma -

16 % mælkepulver 18 % mælkepulver + 9 % laktose

5 % AX-3 sojaprotein 10 % HP 300 + 7 % Protastar (kartoffelprotein)

Intet fiskemel Intet fiskemel

Varmebehandlet korn (100%) Varmebehandlet korn (ca. 50 %)

1,5 % fiberprodukt (Arbocell) -

1,4 % syrer (calciumformiat, benzoesyre, coated
calciumformiat)

1,0 % syrer (calciumformiat, benzoesyre)

Organisk jern og zink (lavt indhold af jern) -

- 0,3 % VetZink



Næringsstofindhold
SR Eliteblanding I Kontrolblanding m. VetZink

FEsv 1,27 1,30

St. f. Råprotein 127 131

Aminosyrer Lysin: 11,8 g/FE
(18 % over skånenorm på tilsatte -
diarrehæmmende)

Lysin: 10,5 g/FE

Laktose 64 g/kg 168 g/kg

Zink, tilsat 118 mg/kg (Org., Availa) 2.400 mg/kg (ZnO)

Jern, tilsat 63,5 mg/kg (Org., Availa) 201 mg/kg (sulfat+fumarat)

Probiotika Clostat XCL Miya Gold

Vitaminer B: OVN-koncept
C: 225 mg/kg

B: norm
C: 0



Resultater, diarré (babystald)
2 uger

SR Eliteblanding I Kontrol P-værdi

Forsøgsperiode, dage 14 14

1/3 lind gødning, dage 1,7 0,9 0,28NS

2/3 lind gødning, dage 0,4 0,1 0,30NS

3/3 lind gødning, dage 0 0

Subjektiv vurdering af diarré



Resultater, diarré (babystald)
2 uger

SR Eliteblanding I Kontrol P-værdi

Forsøgsperiode, dage 14 14

1/3 lind gødning, dage 1,7 0,9 0,28NS

2/3 lind gødning, dage 0,4 0,1 0,30NS

3/3 lind gødning, dage 0 0

Behandlingskrævende, % 0,19 0

Døde, % 0,2 0,9

Subjektiv vurdering af diarré

1 gris!!!



Resultater, øvrige (babystald)
2 uger

SR 
Eliteblanding I

Kontrol P-værdi

Antal grise 534 (5 hold) 538 (5 hold)

Startvægt, kg 4,1 4,2

Foderoptagelse, 
FE/dag

0,35 0,34 0,53NS

Daglig tilvækst, 
gram

198 173 0,13tendens

Foderforbrug, 
FE/kg tv.

1,78 1,96 0,007**

Vægt v. 
overførsel, kg

6,9 6,6



Appendix G. Correlations between (a) initial BW and FI, (b) initial BW and ADG 

and (c) initial BW and FCR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Correlations between (a) initial BW and FI, (b) initial BW and ADG and (c) initial BW and 
FCR during the first 14 days of the trial (BabyPig period) 

a) 

b) 

c) 

Daglig tilvækst og 
foderforbrug i forhold til 
indsættelsesvægt

• Den daglige foderoptagelse var ens på 
de to blandinger

• SR Eliteblanding I giver højere tilvækst
og lavere foderforbrug hos de mindste 
grise under 4 kg



3 landmænd har prøvet den

Der er vurderet på grisenes trivsel, 
foderoptagelse og forekomst af 
diarré:

• ”Blandingen har fungeret rigtig godt”

• ”På niveau med min normale startblanding 
med VetZink”

• ”Behandlinger mod diarre i de første 14 
dage har været ens med, eller lavere end 
på den normale blanding med VetZink. ”



Afprøvning af SR Eliteblanding II

• En blanding til ”hovedholdet” af grise fra 6-6,5 kg 
ved fravænning

• Uden blodplasma og kun med 11 % af korndelen 
som varmebehandlet

• Mindre mælk og mere AX 3 + kartoffelprotein

• Stadig intet fiskemel

• Øvrige tiltag fortsættes

• Koncentrat + hvede + fedt

• Grovere formaling af korndelen

• Plan: Afprøvning i 5 besætninger



Foreløbige resultater – 1 besætning 

Bemærkninger:

• Meget lidt diarré i 
hjørnerne i stien

• Enkeltdyrsbehand-
linger dag 6-9 på 
nogle hold

• Mærket med grøn 
= foderskift



”Kontrolhold”

Kontrolbl. 
+ Zn
- syre på vand

Kontrolbl. 
– Zn
+ syre på 
vand

Safebl. 
- Zn
+ syre på 
vand

Antal hold 1 1 2

Dage med 1/3 0,75 2,8 2,9

Dage med 2/3 0 1,3 0

Dage med 3/3 0 1,6 0

Behandlinger Enkeltdyrsbeh. 
dag 6-9
Flokmed. dag 5-7

Enkeltdyrsbeh. 
dag 6-9
Flokmed. dag 5-7



”Kontrolhold”

Kontrolbl. 
+ Zn
- syre på vand

Kontrolbl. 
– Zn
+ syre på 
vand

Safebl. 
- Zn
+ syre på 
vand

SR-Elitebl.
- Zn
+ syre på 
vand

Antal hold 1 1 2 4

Dage med 1/3 0,75 2,8 2,9 1,9

Dage med 2/3 0 1,3 0 0,1

Dage med 3/3 0 1,6 0 0

Behandlinger Enkeltdyrsbeh. 
dag 6-9
Flokmed. dag 5-7

Enkeltdyrsbeh. 
dag 6-9
Flokmed. dag 5-7

Enkeltdyrsbeh. 
dag 6-9



Ændret foder er dyrt –
ændret management er billigt!



Farestalden

• Grisene har lært at æde i farestalden 
Samme blanding som efter fravænning. Opblødt eller tør.

• Mælkeanlæg stoppes min. 4 dage før fravænning

• Tilstrækkelig høj alder og vægt på grisene ved fravænning

• Grisene må ikke fryse i farestalden, efter at soen er flyttet



Fodring de første 14 dage

Lær grisene at æde:

• Opblødt foder 4x dagligt – skal være ædt op på 30 minutter!!
(OBS på lagdeling!)

• Gulvfodring

• Lok grisene hen til automaten med elektrolytvand



Elektrolytvand
• Brug en tynd opløsning (½ dosering)

• Lærer grisene at komme hen til foderautomaten

• Giver en god hygiejne

• Elektrolyt hæmmer diarré

• Min. 4x daglig de første 2 døgn – gerne længere

• De svage grise findes lettere

• Obs – ikke alle automater egner sig. Man kan 

også bruge rundtrug eller langtrug



Ren, udtørret og opvarmet stald
• Biofilm kan kun fjernes med sæbe

• Husk vask af ventilationsskorstene

• Efter vask og når vandpytter er fjernet: 
Desinfektion

• Udtørring ved min. 30 grader. 
Brug evt. 2 varmekanoner (5 – 15 % ventilation)

• Olieforbrug: ca. 40 liter pr. 100 m2



Ren, udtørret og opvarmet stald

• Udtørringen tjekkes med lasertermometer. 
32 grader på gulv under overdækning 

• Max.hastighed på cirkulationspumpe
Fremløb 40 grader – retur 37 grader. 

• Rent vand - rensning af vandrør 
Oxiderende middel er effektivt mod biofilm

• Tjek ydelse på vandventiler: 
0,5-0,8 liter pr. minut

• OBS: ”ECA-vand”. 
Medicin kun ½ virkning!



Sundhed

• Ingen overbelægning

• Mindre tilbageflytning og sammenblanding

• Udvidet diagnostik på vira og bakterier (SOS) - evt. 
igangsættelse af vaccinationer

• Hyppig skift af kanyler – ved hver sektion/for hver 
sti/for hver 10. gris

• Mindre totalt medicinforbrug ved behandling på 
dag 4-6, end hvis der behandles ved skift fra 
frav.bl til bl. 2

• OBS: Hygiejne i dunk til stamopløsning!!



Hvad tror vi i SR er vigtigst, for at vi lykkes?

Foder og fodring 1:

• Tilstrækkeligt med ædepladser

• Høj foderhygiejne og hyppig fodertildeling de første 14 dage

• Opblødt foder/vådfoder må ikke lagdele

• Lavprotein – men høj på aminosyrer

• Råvaresammensætningen tilpasses – fokus på syrebinding

• Grovere formaling af korndelen



Hvad tror vi i SR er vigtigst, for at vi lykkes?

Foder og fodring 2:

• Høj syretilsætning i foder

• Lavere indhold af jern(sulfat) og intet foderkridt

• Ingen effekt af ændret zinkkilde med højere fordøjelighed (SEGES)

• Syretilsætning på drikkevand (en syre der øger drikkelysten)

• Faseskift tilpasses grisenes størrelse i de enkelte stier. Faseskift pr. 
sektion er ikke godt. Glidende faseskift hvis muligt



Bedre management er billigt
- bedre foder er dyrt !!!

Omkostning (typisk):

1-2 kr./gris

0 kr./gris

0 kr./gris

0,5-1 kr./gris

0 kr./gris

0 kr./gris

0,5-1 kr./gris

Diarréhæmmende 
startfoder:

5-10 kr./gris



Tak for opmærksomheden!

Bjarne Knudsen, Mobil: 2033 1110 / Mail: bjk@sraad.dk

mailto:bjk@sraad.dk

