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Reducerer man 
protein til smågrise, 
falder frekvensen af 
diarré, men overdriv 
ikke, for så koster det 
effektivitet. Det kom 
frem på årets fod-
ringsseminar.

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk

Tlf. 33 39 47 51

Selv om deltagerne til årets 
fodringsseminar sad bag 

hver sin skærm, var der på in-

gen måde skåret ned for de fag-
lige guldkorn eller for spørgs-
målene fra deltagerne, måske 
snarere tværtimod. 

Der var for eksempel en 
grundig gennemgang af mu-
lighederne, når zink om to år 
skal være ude af fravænnings-
foderet. For nuværende er det 
svært at pege på en løsning, der 
ikke giver mere diarré. 

Julie Lynegaard omtalte for-
søg, hvor proteinnormen blev 
fulgt, og den ene halvdel af fra-
vænningsgrisene fik veterinært 
zink i normal dosering, mens 
den anden halvdel ikke fik ve-
terinært zink. 

»Vi så signifikant færre be-
handlinger hos grisene, der fik 
zink«, fortalte den ph.d-stude-
rende i sit indlæg.

Skruer man ned for protei-
net i foderblandinger 6-9 kg og 
9-15 kg, får man færre diarré-
behandlinger. 

Koster 40 g tilvækst
Skruer man ekstremt ned for 
proteinmængden 6-9 kg (14 
procent mod normalt 19 pro-
cent råprotein), reducerer man 
forekomsten af diarré, men 
samtidig falder effektivtiten. 

Det gælder også, selv om 
man supplerer massivt op med 
syntetiske aminosyrer. 

»Det koster 40 g tilvækst og 
giver en ringere foderudnyt-
telse«, sagde Julie Lynegaard.

Hun afviste alligevel ikke, 

at en ekstrem lav proteinnorm 
kunne være en af løsningerne 
på diarré-udfordringen. 

Som en del af forsøget te-
stede man sojaskrå mod soja-
proteinkoncentrat i foderblan-
dingerne 6-9 kg og 9-15 kg. 

Konklusionen var, at der 
ikke var forskel på forekom-
sten af diarré mellem de to rå-
varer, og at man derfor lige så 
godt kunne vælge den billigste, 
altså sojaskrå. 

»Den bedste fodringsøko-
nomi opnår man med soja-
skrå«, sagde Julie Lynegaard. 

Små grise klarer sig godt
I forsøget havde man også un-
dersøgt betydningen af ind-
sættelsesvægten. Grisene blev 
inddelt i tre grupper med gen-

nemsnitsvægt på henholdsvis 
6,0 kg, 6,8 kg og 7,8 kg. 

Tilvæksten i midtergrup-
pen og blandt de store grise var 
henholdsvis 24 og 52 g højere 
end blandt de mindste grise. 
Derimod var foderudnyttelsen 
ens i grupperne.

Overraskende var der signi-
fikant flere behandlinger mod 
diarré, jo større grisene var. 
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Mange svage og dødfødte grise? 
Mange døde i diegivningsperioden?

MICRO-AID®
- en del af løsningen    

For mere info, kontakt: 
Dantrace-Danfeed, tlf. 40143147
pedersenjj@gmail.com

Kontakt:
Dantrace-Danfeed 2019 ApS, tlf. 40143147
Jens Jørgen Pedersen, mail:pedersenjj@gmail.com
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Alt for meget navlebrok?
Mange svage og dødfødte grise?
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Højtrykskøling
- En investering der betaler sig

AirCoolingAirCooling  – et kvalitetsprodukt der øger indtjeningen 
og minimerer omkostningerne – helt enkelt.
Holder fl uerne væk fra de kølede områder.
Så er du forberedt på de 
varme dage.

Ring til Thomas på 
61 36 75 77 og hør 
mere om dine 
muligheder. 

www.aircooling.dk

Mindre 
protein 
betyder 
mindre 
diarré

 ■ Afholdt som webinar
 ■ 240 deltagere - lidt flere end 
i 2019

 ■ Syv indlægsholdere

Fodringsseminar

Den bedste fodrings-
økonomi opnår man 
med sojaskrå

Julie Lynegaard, ph.d-
stud. Københavns 

Universitet

Tendens til færre død-
fødte med tilskud af 
Carnitol-L, der inde-
holder carnitin, cho-
linclorid og sorbitol. 

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
Tlf. 33 39 47 51

Tilsætning af Carnitol-L vi-
ser tendens til færre død-

fødte. 
Det sker angiveligt ved, at 

carnitin øger soens stofskifte. 
Dermed får soen mere energi, 
som giver en lettere faring og 
dermed færre dødfødte grise. 

Der skal som udgangspunkt 
gives 40 ml Carnitol-L til soen 
dagligt i de sidste fem dage før 
faring. 

»Vi har afsluttet test af pro-
duktet sammen med besæt-
ningsdyrlægerne i to dan-

ske besætninger«, fortæller 
dyrlæge Leif Meedom, Hu-
vepharma, der markedsfører 
produktet i Danmark. 

Testen er gennemført som 
et før/efter forsøg, hvor sø-
erne fik Carnitol-L i fem dage 

før faring. Resultatet viser, at 
dødfødte i den ene besætning 
faldt fra 2,07 til 1,71 pr. kuld 
(p-værdi 0,03) og fra 2,24 til 
1,87 pr. kuld i den anden be-
sætning (p-værdi 0,07).

»Omregnet til grise pr. årsso 

svarer det næsten til én eks-
tra gris«, fremhæver Leif Mee-
dom. 

Produktet skal også have ef-
fekt på kuldvægten, hvis det 
tildeles med en daglig dosis på 
fire ml i de sidste fire uger af 
drægtigheden. 

Carnitol-L koster 400 kr. for 
fem l. Tilsætter man det til so-
foderet i de sidste fire uger før 
faring og øger doseringen de 
sidste fem dage før faring, bli-
ver udgiften omkring 25 kr. pr. 
kuld. 

Ud over indholdet af l-carni-
tin, cholinclorid og sorbitol in-
deholder Carnitol-L også eks-
trakt af rosmarin, mælkebøtte 
og artiskok. 

Nyt tilsætningsmiddel 
reducerer dødfødte

Det koster 25 kr. pr. kuld 
at give fire ml Carnitol-L 
pr. dag i fire uger i dræg-
tigheden og de sidste 
fem dage før faring.   

Reduceret protein kan 
være en del af løsningen 
på de diarréudfordringer, 
man står med, når veteri-
nært zink skal være ude 
af fravænningsfoderet 
om senest to år. Arkivfoto 
Morten Thomsen.


