Calsporin i dit svinefoder er mere aktuel end nogensinde
Tilsætning af Calsporin i svinefoderet har i forsøgene vist en klar merværdi i form af forbedrede
produktionsresultater. Denne merværdi er kun blevet større i takt med en stigende notering på
smågrise og slagtesvin.
Calsporin i smågrisefoder - både før og efter fravænningen

Med Calsporin tilsat smågrisefoder både før og efter fravænning vil du understøtte den gode normale
tarmsundhed, idet Calsporin vil stimulere tarmens udskillelse af mycin fra Goblet-cellerne i tarmepitelet.
Den gode normale tarmflora vil dermed blive styrket med øget andel af fordelagtige tarmbakterier (f.eks.
Lactobacilli og Bifidobacteria) og dette vil skabe et gunstigt grundlag for øget næringsstofoptag og god
vækst hos smågrisene. I kombination med den producerede mælkesyre reducerer de fordelagtige
mælkesyrebakterier mængden af patogener som f.eks. Salmonella, E. coli og Clostridium. Der vil desuden
være en tydelig stimulerende effekt på udskillelse af mycin fra Goblet-cellerne ved at øge andel treonin ift.
lysin til et niveau på ikke under 65% hos smågrisene.

Calsporin øger produktiviteten hos smågrise efter fravænning
Stabiliseringen af tarmfloraen bevirker forbedrede produktionsresultater hos smågrisene.
Meta-analyse på de 4 udførte EU-registreringsforsøg og resultaterne heraf viser en forbedret daglig tilvækst
og en forbedret foderudnyttelse hos smågrisene (Se nedenstående tabel 1). Der er således god økonomi i
at anvende Calsporin i smågrisefoder.
Tabel 1. Calsporin til smågrise, Resultater
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Calsporin til søer og pattegrise

Calsporin understøtter et godt huld hos diegivende søer og giver større pattegrise ved fravænning (Se
nedenstående figur 1).
Færre søer havde behov for ekstra foder for at opnå optimal huldstatus (Score 3). Ved afslutning af
diegivningsperioden var der signifikant mindre vægttab og mindre tab af rygspæktykkelse hos søer fodret
med foder tilsat Calsporin. Højere foderoptagelse i dieperioden og bedre vedligehold af huldstatus hos
diegivende søer ved fravænning giver bedre reproduktionsresultater og større fravænningsvægt hos
pattegrisene (Se nedenstående tabel 2).
Figur 1. Calsporin understøtter et godt huld hos søerne

Kilde: Kristas et al.; 2015/Orffa, 2018. a,b: angiver statistisk sikker forskel indenfor den enkelte cyklus (P<0,05).

Tabel 2. Calsporin til søer og pattegrise, Kuldresultater

Kilde: Kristas et al.; 2015/Orffa, 2018. a,b: angiver statistisk sikker forskel indenfor den enkelte cyklus (P<0,05).

Den økonomiske værdi af tilsætning af Calsporin til so- og smågrisefoder stiger i takt med noteringen
Med udgangspunkt i ovennævnte forsøg var der i uge 1, 2019 en pæn gevinst af Calsporin i foderet,
afspejlet i merværdien i DB/årsso. I uge 49, 2019 med en langt højere smågrisenotering og deraf større kilotillæg på smågrisene er tilsætningen af Calsporin endnu mere aktuel (Se tabel 3).
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Tabel 3. Merværdi af Calsporin til søer, pattegrise og smågrise

Merværdi af Calsporin til søer og pattegrise
Netto merværdi pr. årsso, uge 1 2019

175,00 kr.

Netto merværdi pr. årsso, uge 49 2019

268,50 kr.

Merværdi af Calsporin til smågrise (7-30 kg)
Netto merværdi pr. produceret gris, uge 1 2019

9,30 kr.

Netto merværdi pr. produceret gris, uge 49 2019

10,45 kr.

Calsporin til slagtesvin - Styrk den gode normale tarmflora
Med Calsporin tilsat slagtesvinefoderet vil du understøtte den gode normale tarmsundhed.
Som det fremgår af nedenstående tabel, så er der en tydelig positiv effekt på både daglig tilvækst og
foderforbrug pr. kg tilvækst, og dette opstår på grundlag af en dosering på kun 15 ppm Calsporin i
slagtesvinefoderet. For en meget beskeden mérpris på slagtesvinefoderet kan der således hentes en meget
stor pay-back.
Effekt af Calsporin på produktionsresultater hos slagtesvin

Kilde: Orffa.
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Calsporin til slagtesvin, Resultater

Kilde: Orffa 2019.

Den økonomiske værdi af tilsætning af Calsporin til slagtesvinefoder stiger i takt med noteringen
Med udgangspunkt i ovennævnte forsøg var der i uge 1, 2019 en pæn gevinst af Calsporin i slagtesvinefoderet, afspejlet i merværdien i DB/slagtesvin. I uge 49, 2019 med en langt højere slagtesvinenotering er
tilsætningen af Calsporin endnu mere aktuel (Se nedenstående tabel 4).
Tabel 4. Merværdi af Calsporin til slagtesvin

Merværdi af Calsporin til slagtesvin
Netto merværdi pr. slagtesvin, uge 1 2019

8,45 kr.

Netto merværdi pr. slagtesvin, uge 49 2019

17,65 kr.
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