FODERVOGNE MED FRAVÆNNINGSBLANDING OG EKSTRA
FRAVÆNNINGSBLANDING SIKRER
GRADVIST FODERSKIFTE.

Foderskifte uden diarré
1 En ekstra vogn til blanding 2 med medicinsk zink
Formål med at skifte ”gradvist” mellem to foderblandinger er at tilvænne grisene til den efterfølgende
blanding og derved modvirke diarré.

GRADVIST FODERSKIFTE VED
BRUG AF TO FODERSTRENGE SAMT
MULIGHED FOR MANUEL FODRING
I AUTOMATER.

Korrekt brug af medicinsk zink (KO-krav):
• Sandsynliggør (skriftligt), at der ikke sker væsentligt overslæb
af medicinsk zink til den efterfølgende blanding – spørg din
foderrådgiver om, hvordan du gør dette?
• Inspicér blanderen for restmængde hver gang, der har været
blandet foder med medicinsk zink.

• Aftal med besætningsdyrlæge omkring dosering og anvisning af brugen
af medicinsk zink
• Ibland medicinsk zink i blanding 2 i en fodervogn
• Brug denne vogn til fodring af de grise, der indenfor 0-14 dage efter
fravænning skiftes fra fravænningsfoderet over på blanding 2
• 14 dage efter fravænning skiftes til blanding 2 uden tilsat medicinsk zink

2 En ekstra fravænningsblanding
• Der anvendes en ekstra fravænningsblanding med 5-10 pct. sojaskrå og
medicinsk zink som overgangsblanding til blanding 2.
• De store grise kan evt. fravænnes direkte på denne billigere blanding.
• 14 dage efter fravænning skiftes til blanding 2 uden tilsat medicinsk zink.

DET GRADVISE FODERSKIFTE
• E t gradvist foderskifte skal strækkes over mindst 4-5 dage – se figur.
• De to blandinger skal blandes. Det er ikke tilstrækkeligt at udfodre den
ene blanding i automat og den anden blanding i trug eller på gulvet.

TILVÆNNING TIL SOJASKRÅ, MENS GRISENE
FÅR MEDICINSK ZINK

10

• F ravænningsfoder med medicinsk zink må kun anvendes 0-14 dage efter
fravænning.
• Overgangen fra fravænningsfoder (med zink) til smågrisefoder (uden zink
og mere sojaskrå) kan give grisene diarré. Hvis dette er tilfældet, kan ét af
følgende forslag afprøves:



Blanding 1

Blanding 2

Foderskifte sker brat. Grisen når ikke at tilvænne sig til det nye foder med
øget risiko for diarré.



Blanding 2
Blanding 1
Foderskifte sker gradvist over en længere periode. Grisen mærker ikke
foderskiftet.

