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Vi sov næsten ikke om natten
Da Michael Dalgaard gik over til det nye foderkoncept uden zink, sov han og hans 
medarbejder nærmest ikke natten op til, men nu er de begge glade for resultatet.

Umiddelbart når man kigger på foderet, er der ikke meget anderledes at 
se. Det ligner alt andet foder man kan finde i en svinestald, hvor foderet 
blandes selv. Hvis man smager på det, er det også næsten den samme 
smag, som man kunne forvente, hvis man har smagt på svinefoder før.

Alligevel er foderet i stalden anderledes. I lidt over et halvt år, har 
Michael Dalgaard nemlig brugt et foderkoncept fra SCA, hvor zin-
ken er taget ud, og hvor man i stedet forsøger at arbejde med gri-
sens fordøjelsessystem.
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Michael Dalgaard driver en svineproduktion omkring Thisted, hvor 
han sammen med sine otte ansatte dagligt, passer de 900 søer med 
produktion af 30 kg grise, og omkring 325 hektar.

- Vi har netop lavet en klimastald mere, så vi kan holde kli-
magrisene sammen, og samtidig kan vi forhåbentlig nærme os de 
30 kg som salgsvægt, siger Michael Dalgaard.

Vi som næsten ikke om natten
Den dag i februar, hvor Michael Dalgaard var overtalt til at forsøge 
det nye foderkoncept, var det med en vis spænding.

- Man ved jo hvad man har, og derfor er det altid spændende at tage 
så drastisk et skridt, som at undlade zinken, fortæller han og fortsætter:

- Min mand i klimastalden, sov nærmest ikke de første nætter, 
i skræk for at det skulle ende helt galt.

Michael Dalgaard er vant til at få besøg af Lars Naursgaard 
fra SCA, så det var ikke en tilfældig sælger der dumpede ind på 
gårdspladsen den dag i februar.

Michael Dalgaard kommer dagligt i stalden, 
og han er aldrig nervøs for nye forsøg.

Grisene i klimastalden er en blanding af Danavl LY polte og en tysk Pietrain orne.

- Jeg står gerne ved, at det krævede en del overtalelse, at få mig 
med på ideen, og det var fra min side helt klart, at det kun var et 
forsøg, siger Michael Dalgaard og Lars Naursgaard supplerer:

- Vi havde brug for en landmand som ville være med på at 
prøve det af, og Michael havde i forvejen overvejet hvordan man på 
sigt ville kunne slippe af med zinken.

I maj måned stoppede forsøget, og Michael Dalgaard gik tilbage 
til de blandinger der var brugt før. Det blev dog for en kort fornøjelse.

- Vi var tilbage i maj og juni. Det var jo ikke fordi det gik dår-
ligt før vi kom med i forsøget, og det gjorde det heller ikke i de to 
måneder, men det var bare som om det var lidt bedre før. Så derfor 
startede vi op igen i juli, fortæller han. 

Ingen problemer ved foderskift
Konceptet hos Michael Dalgaard er tre blandinger i klimastalden, 
med et glidende skift imellem. Lige efter fravænning får de dog 
farestaldsblandingen med op i klimastalden, men kun for at komme 
godt i gang.

- Vi starter op med at fylde piller i automaten, så de har foder 
nok til et par dage, og så kaster vi samtidig noget opstartsfoder på 
gulvet, fortæller Michael Dalgaard.

Den første periode fra seks til ni kilo, får grisene en blanding 
med Shield 3. Det er en blanding som ikke er beregnet til at grisene 
skal vokse helt vildt, men i stedet ruste grisen til den kommende 
periode, hvor de skal have en høj tilvækst.
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Lars Naursgaard og Michael Dalgaard taler tit sammen, og derfor er Lars Naursgaard glad for, at netop Michael Dalgaard er med på det nye koncept.

- Den første blanding får mange til at blive bekymrede, for grisene 
vokser ikke ligefremsom man måske troede de skulle, forklarer Lars 
Naursgaard og fortsætter:

- Det er fordi vi bruger krudt på at få grisens tarm udviklet, så den 
rigtig kan udnytte foderet effektivt bagefter.

Når grisene når ni kilo, skifter de 
til en blanding med Shield 4, hvilket de 
får til de vejer 18 kilo, hvor de skifter 
med den sidste blanding med Shield 5.

- Allerede når vi skifter over til 
Shield 4 så drøner grisene derudaf, og hvor 
vi før oplevede problemer særligt ved det-
te foderskift, så oplever vi absolut ingen 
problemer mere, siger Michael Dalgaard.

Oplever ingen diarre
Både før og efter skiftet til det nye koncept, 
har Michael Dalgaard haft en fornuftig pro-
duktion, med gode resultater, så det var som 
sådan ikke et valg, der bundede på løsning 
af problemer. Skiftet kom primært for at begrænse zink i produktionen, men 
samtidig oplevede man problemer ved foderskift, og diarre kunne ses.

I klimastalden er det ikke diarre, der giver problemer, men i stedet 
hjernebetændelse, hvilket i længere tid har været et problem.

- Vi ser aldrig diarre i klimastalden, og vi oplever heller 
ikke tilbagegang ved foderskift, fortæller Michael Dalgaard og 

fortsætter:
- Vi har derimod udfordringer 

med hjernebetændelse, men det begyn-
der vi at få has på.

Grisene er ikke helt traditionelle 
grise i Danmark, da det ikke er Duroc, 
der er hanrace til dem, men i stedet en 
tysk Pietrain linje, som Michael Dal-
gaard er godt tilfreds med.

- Jeg ved ikke hvorfor, men vi 
oplever meget stærke grise, og min fi-
losofi er, at det er fordi man blander to 
gen-linjer, og samtidig giver Pietrain 
bare en mere fyldig og robust gris, siger 
han.

På spørgsmåelet op, hvorvidt Mi-
chael Dalgaard ville sætte sandsynlighed på, om han stadig brugte 
konceptet om et år, lød svaret ganske klart:

- Du er velkommen til at ringe om et år, og jg er overbevist 
om, at vi fortsat bruger det der, siger han.

Konceptet uden zink
Neopigg Shield fra SCA, som netop er det Michael Dalgaard be-
nytter, indeholder ikke veterinær zink, og derfor vil en smågri-
seproducent, der går over til det nye foderkoncept, mindske sit 
totale forbrug af zinkoxid. Fjernelsen af veterinær zink svarer til 
en reduktion af zinkoxid på 94 procent de første to uger efter fra-
vænning.

...Allerede når vi skifter 
over til Shield 4 så drøner 
grisene derudaf, og hvor 
vi før oplevede problemer 

særligt ved dette foderskift, 
så oplever vi absolut ingen 

problemer mere...

Udvalgte resultater i klimastalden

Døde smågrise pr. produceret gris (procent) - 1,2
Daglig tilvækst - 425,1
Foder pr. produceret gris (kg) - 26,3
Gennemsnitlig vægt ved indsættelse - 6,4
Gennemsnitlig vægt ved salg - 24,8
Dage i klimastalden - 40,3 
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Et godt indeklima skaber de optimale 
produktionsbetingelser i stalden. Med det 
rette ventilationsanlæg, der er tilpasset din 
stald, kan du reducere energiforbruget 
betragteligt, samtidig med at der sikres gode 
vilkår for mennesker og dyr.

Få en professionel vurdering af dit ventilations-
behov samt en beregning af, hvor stor en 
energibesparelse, du kan opnå. Vi har 30 års 
erfaring i branchen.

Få et skræddersyet 
ventilationsanlæg, der 
reducerer energiforbruget

Ring 8688 0499
og hør nærmere

Tel: 8688 0499 - www.kj-klimateknik.dk
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Nogle tidligere slagtesvinestalde med betonspalter, skaber et hårdt miljø for grisene, men ogs 
her kan man se en forbedring.

Det nye koncept uden zink, arbejder med grisens fordøjelse og forsøger at erstatte de gode 
ting ved Zink.

Det nye smågrisefoder sammensat af 10 forskellige hovedingredi-
enser og omkring 25 ingredienser i alt.

En del af dem er mere kendt fra fødevareindustrien end fra 
traditionel svineproduktion. Det gælder blandt andet johannes-
brødkernemel og hørfrø. Begge er rige på fibre og er årsag til den 
geleagtige konsistens ved blanding med vand.
Nogle af de andre ingredienser er forskellige vitaminer og minera-
ler. En af råvarerne er det sjældent brugte leonardite, som er dannet 
af organiske materialer og er et forstadie til kul. Det er leonardite, 
som giver produktet den brune farve.

900 årssøer
Cirka 32.000 grise sælges som 30 kg
325 hektar - Alt markarbejde udføres selv

Om Skårupgård

Forholdet mellem de forskellige ingredienser varierer mellem de 
fire varianter, der fremstilles af Neopigg Shield. Hver variant er til-
passet et bestemt trin i grisens vækst op til 25 - 30 kg.


