Problemfri fravænning uden zink
Er det nu du skal forsøge at løse problemerne ved fravænning uden zink?
Vi hører mange smågriseproducenter sige – Lad nu de andre bruge energi og penge på at forsøge fravænning uden zink,
og lad dem få deres erfaringer, så springer jeg på vognen i 2022.
Er det nu også en klog beslutning? Alle besætninger er unikke, når alle forhold sammenholdes. Det gælder sundhedsstatus, staldindretning, hygiejne, varmetilførsel, fodring, management og ikke mindst medarbejdernes erfaringer
og rutiner.
Det er i din egen besætning og stald du skal finde den rette løsning. Derfor vil det være fornuftigt at forsøge zinkfri
fravænning allerede nu. Således har du muligheden for at gå tilbage til zink-løsningen, hvis fravænningen giver problemer, samtidig med at du kan bruge dine erfaringer til det videre arbejde med at finde den rette løsning. Venter du med
zinkfri fravænning til sommeren 2022, vil du ikke have muligheden for at ”spole tilbage” og forsøge alternative løsninger
– det har du nu.
Fravænning uden zink er, som da vi udfasede de antibiotiske vækstfremmere. Det er en læringsproces, hvor vi skal
huske, at vi har færre håndtag at trække i, da vi nu har en gul kort ordning at tage hensyn til.
Vi synes, du skal overveje at starte læringsprocessen nu i din besætning.
Der er 4 store hovedområder, hvor der skal ydes en ekstra indsats for at sikre en problemfri fravænning uden zink:
• Vask, desinfektion, udtørring og opvarmning af stald.
• Fodring af grise i farestalden fra dag 4-7 (jo højere foderoptag i farestalden, jo lettere skift til foder uden soens mælk
som supplement).
• Fokus på fravænningsalder af hensyn til tarmens udvikling.
• Sammensætning af fravænningsblanding med letfordøjelige råvarer, der supporterer tarmens udvikling med høj
proteinfordøjelighed og mindsket stress af tarmvæggen.
Løsningen til problemfri fravænning uden zink ligger i viljen til at arbejde med detaljerne inden for alle områder. Man skal
dog ikke forvente, at udfasningen af zink vil være helt problemfrit, og målet ikke vil være en uændret eller forbedret tilvækst de første dage efter fravænning. Målet er at fravænne grise, der ikke lider skader, som hæmmer væksten senere i
vækstperioden.
I Hedegaard har vi lyttet til forskere, forsøg og egne erfaringer og sammensat en ny fravænningsblanding uden zink –
MINIGRIS ZERO.
MINIGRIS ZERO er sammensat af letfordøjelige råvarer med høj proteinfordøjelighed, og tilsat 3 forskellige syrer samt
2 forskellige probiotika. Blandingen ligger forholdsvis lavt i energiindhold og med lavt indhold af fordøjeligt råprotein.
Blandingen kan med fordel også anvendes i farestalden, således grisene fortsætter med det samme foder i klimastalden.
Yderligere har vi opgraderet vores sortiment af farestaldsblandinger, således vi kan tilgodese alle behov og ønsker.
Kontakt din lokale svinefodersælger i Hedegaard – Vi er godt forberedt på de kommende udfordringer med hensyn til
problemfri fravænning uden zink.
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