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Sundhed og management i farestalden

1 2 3 4 5 6 7 8

• Fravænne sunde grise
• Styr på spædgrise diarre 

• Styr på e-coli og rotavirus

• Styr på coccidiose

• Styr på virus sygdommene
• Influenza især Pandemisk

• PRRS

Smart Swap



Management i farestalden 

1 2 3 4 5 6 7 8

• Amme So’s strategi 
• Mange besætninger mangler en plan

• Lære at lave Ammesøer på en sund måde

• Bruge sektionering der hvor det er muligt

• Høj egenfravænning giver færre ammesøer

Har vi en plan ?



So til Grise
Ammeso

Almindelig so

1 trins amme
(5-7 dias post partum)

2 trins amme
(>21 dias post partum)

Grise over 21 dage fravænnes

Ingen sammenblanding af
aldergrupper og smitte
Sikrer de ældste grise
fravænnes



Grise til so
Ammeso

Almindelig so

1 trins amme
(5-7 dias post partum)

2 trins amme
(>21 dias post partum)

Grise på 5-7 dage blandes med grise på 21 dage
Både søer og grise skal flyttes baglæns i systemet 
ved fravænning

Sikrer sammenblanding af 
aldersgrupper
Høj kapacitetsudnyttelse i 
farestalden

0 dage gammel

5 dage gammel

0 dage 5-7 dage 18-21 dage



Høj egen fravænning sikrer højere fravænningsalder

1 2 3 4 5 6 7 8

• Amme grise
• 21 dage gamle ved fravænning

• Mælke grise -> har ikke lært at æde

• Bliver fravænnet 5 dage før -> får diarre 5 dage før

• Mindst 12 frav/frav uden mælkesystem ellers har vi ikke lært 
at passe søer



18 levendefødte med 10% døde og 11 NPD

% af søer 
der skal 
arbejde 
som 
ammesøer

Diedage pr so Kuld pr årsso Frav grise 
pr årsso

% pattegrise 
fravænnet på 25-
26 dage

10 frav/frav 1,6    60% 38,6 2,19 35,5 62%

11 frav/frav 1,5    50% 36,5 2,21 36 68%

12 frav/frav 1,26  26% 33,5 2,26 36,6 74%

13 frav/frav 1,2 20% 31,25 2,29 37 80%

14 frav/frav 1,14 14% 28,9 2,32 37,5 86%



Stor variation i antallet af søer pr ugehold giver stor variation i 
fravænningsalderen i klimastalden. Især hvis egenfravænning er lav !!!
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Blanding 
1/2

Der er ofte en meget stor
forskel på de grise der 
fravænnes

Blanding 1
billig

Blanding 1

Præstarter

Modificeret fra Seges



Fra 30% variation til 5 % variation

Meget mere
ensartede grise i 

klimastalden
• Antallet af polte der 

sættes på Altrezyn
bestemmes ud fra 
ugeholdets størrelse og 
antallet af udsætter 
søer.  

• 5% forsikringssøer der 
kan slagtes efter 
scanning

Ensartede ugehold 



Non Eaters
Forsøg lavet ved at putte farvestof i foderet og svabre grisene i enden inden fravænning

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

• Anne Marie Van Bussel, Holland 2013

• Kun 50% af grisene på 6 kg havde lært at æde inden 
fravænning

• Agerley Danmark 2017

• Grise der har lært at æde og fordøje i farestalden vokser + 50 
gram og har mindre diarre.

• At kunne æde og fordøje efter fravænning betyder mere for 
tilvæksten i klimastalden end fravænningsvægten. Forklarer 
50 % af uensartethed



lipase

maltase

lactase

amylase

Age (weeks)

pepsine
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Which enzyme “breaks” which
nutrient:

Lactase: lactose (milksugar)

Maltase: maltose (sugar)

Lipase: fats

Amylase: starch

Pepsine: proteines

Pattegrisene skal kunne æde og fordøje

1. Lære at putte
foder i munden

2. Ændring af
tarmflora

3. Enzym træning



Grise der havde lært at æde inden fravænning voksede 50 
gram mere pr dag.

Eater Non-eater

Numero de lechones 194 124

Peso t:

Nacimiento (g) 1.346 1.343

Destete (kg) 4

semanas

7,9 7,9

Dia 35 despues del 

destete (kg)

23,8 22,0

Crecimiento despues de 

destete (g/d): 

Semana 1 198 133

Semana 2 287 232

Semana 3-5 571 519

Semana 1-5 456 404



Daglig tilvækst i klimastalden
Forsøg på 6000 grise 

• +44 Gram per dag ved grise der har spist 400g 
vegetabilsk foder i farestalden

• +44 gram/dag = 2 kg mere efter 7 uger I klimastalden



Hvorfor er der ingen der måler på 
foderoptaget i farestalden ?

Antal gram pattegrise foder brugt / Antal grise 
fravænnet ?



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 !

• Utæt tarm. Diarre og indgang for bakterier / toksiner

• Langsigtede konsekvenser

• Permanent skade -> dårligere omsætning af foder

• Passage af bakterier og toksiner - Sygdom

Fravænning 5 dage efter fravæning



Feedmass

Intestinal system

Coli, Streptococc…

Fodrer vi grise eller colibakterier ?

Ufordøjet foder giver næring til colibakterierne !!!

Ufordøjet foder findes i tarmen når: 
1) Den er skadet (infektion) 
2) Når grisen ikke er i stand til at fordøje alt foderet !



Foder grisen kan 
fordøje

Tarmen

COLI…

Balancen i Tarmen

Protein Niveau

Kvalitet af
protein

Fibre

Antibiotika
Smittetryk (Beton Spalter)

Sænke PH

Kunne fordøje foderet

Adgang til foderet



1 uges foderoptag forudsiger 40% af 
tilvæksten i klimastalden !!
• 100 gram første 8 dage giver + 40 gram i resten af klimastalds perioden
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Annemarie van Bussel



Overvågning af 1 uges tilvækst ved 
simple vejehold dag 0-7
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Godt tværfagligt samarbejde fagligt giver mest

Omvendt fasefodring / Skåne norm

130-138 g.Ford.råp.
11.0 g.Ford.lys

Blanding 1 Blanding 3Blanding 2

132 -140 g.Ford.råp.
11.5 g.Ford.lys

143-151 g.Ford.råp.
11.5 g.Ford.lys

118-126 g.Ford.råp.
10.0 g.Ford.lys

125-131 g.Ford.råp.
10.5 g.Ford.lys

137-145 g.Ford.råp.
11.0 g.Ford.lys

• Lav Calcium
• Calciumformiat
• 10 kg organisk

syre/ tons
• Struktur / Fiber
• Blød overgang

mellem
foderskift



Coli diarre dag 3-5 efter fravænning

• Før coli diarre ved foderskift 
fra blanding 1 ->2 nu dag 3-5

• Husk amme grisene får 
fravænningsdiarre 5 dage før 
resten

• Diarreen behandles med 
medicin
• Kommer diarreen tilbage når 

vi stopper med medicin kan 
grisen ikke tåle foderet !



Resistens mod antibiotika

• I besætninger med store E-
coli problemer ser vi 
resistens efter 2 mdr.

• Hyppigere test’s for resistens 
er nødvendige

• Det er ikke muligt at styre e-
coli kun med medicin !



Når vi ikke kan styre diarréen efter antibiotika 
behandling

• Fodersammensætning 
ændres
• Fordøjelighed

• Syrer

• Calcium -> CaFO

• Ufordøjeligt træstof

• Plasma 1,5 kr. / kg

• Valset byg med kartoffelmel 
på gulvet

• Forbedre adgang til vand / 
elektrolyt



Blandingsprodukter med organiske syrer

PH 3.8-4.0

• Syrer i foder og vand -> bedre protein fordøjelsen
• Mange antibiotika har øget eeffekt ved lav pH 



Acid pH 4 pH 6

Formic acid +++ +

Butyric acid +++ +

Lactic acid +++ +++

ID-TNO Leleystad Nr 2066 v.d. Meulen, J.

Effekten mod E-coli 
afhænger af pH i vandet !!

Hvor mange promille skal den stå på ?



Eksempler på effekt af Syreblandingsprodukter PH 3.8-4.0
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• Sunde grise i farestalden 

• Høj egen fravænning sikrer højere alder ved fravænning

• Høj Egen fravænning og Lav variation i ugehold mindsker variation i 

alder ved fravænning

• Grisene skal lære at æde og fordøje inden fravænning

• Vi skal lære at fodre grisen og ikke Colibakterierne

• Syreprofil i foder (10 kg /tons) 

• Organiske syrer på vandet (pH < 4)

• Husk at amme grisene også får diarre 4 dage efter fravænning.

• Får grisene diarre igen efter behandling mod e-coli stopper kan 

de ikke fordøje foderet

• I besætninger med store e-coli problemer ser vi resistens på 

medicinen efter 2 måneder



Never give up !!!!
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