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

Lasse Buhl Nielsen brugte i 
forvejen langt fra zink i alt 
fravænningsfoder, men siden 
han i begyndelsen af april 
skiftede til SCAs Shield fo-
derkoncept, har der slet ikke 
været brug for zink. Samti-
dig anslår han, at forbruget af 
antibiotika er halveret. 

Lasse Buhl Nielsen frem-
stiller tre foderblandinger ud 
fra SCAs Shiels tilskudsfoder. 

Den første blanding består 
af 30 procent Shield 3 og 70 
procent øvrigt (korn, sojapro-
tein, fedt, roepiller, minera-
ler). Den næste blandes af 7,5 
procent Shield 4 og 92,5 pro-
cent øvrigt. Den sidste blan-
des af 5 procent Shield 5 og 95 
procent øvrigt.  

»Når vi skifter fra 3 til 4 
og fra 4 til 5, tager vi både 
hensyn til grisenes alder og 
vægt«, forklarer Lasse Buhl 
Nielsen. 

Han har erfaret, at tilvæk-
sten op til 10 kg er lidt lave-
re end på de gamle foderblan-
dinger, men, at smågrisene 

derefter vokser hurtigere og 
når 16 kg ved samme alder. 

Den mest umiddelbare for-
skel på det nye og det gamle 
tilskudsfoder er farven. 

Shield 3 er meget mørk, og 
Shield 4 og 5 er også noget 
mørkere end traditionelt til-
skudsfoder. 

»Det skyldes foderets ind-

hold af hørfrø og roepiller«, 
forklarer Jørn Madsen, SCA. 

Roepiller til smågrise
Det færdige foder, som SCA 
har optimeret for Lasse Buhl 
Nielsen, indeholder mere byg 
end normalt til smågrise, li-
gesom det også indeholder 
roepiller. 

Sammensætningen af 
Shield-konceptet er sket efter 
mere end 50 fodringsforsøg i 
Belgien, Holland, Tyskland og 
i Danmark, og konceptet er 
fortsat i udvikling. Målet er, 
at producere en 30 kgs gris på 
75 dage med højst 1,5 kg foder 
pr. kg tilvækst og højst to pro-
cent døde. 

»Shield er også vores bi-
drag til at reducere brugen af 
både zink og antibiotika«, si-
ger Kristian Lauridsen, SCA. 

Ud over indholdet af hør-
frø og roepiller er der også 
tilsat syre og probiotika, li-
gesom aminosyreprofi len er 
ændret i forhold til den dan-

ske norm.
Der er også opsat grænser 

for en række fysiske karakte-
ristika ved foderet som vand-
bindingsevne, af blanding, 
fysisk form og fi berindhold. 
Endelig er indholdet af soja-
skrå reduceret, mens sojapro-
teinkoncentrat er hævet. 

Fald i foderforbrug
Forventningen hos SCA er, 
at hovedparten af besæt-
ningerne vil opleve uændret 
tilvækst, men et faldende 
foderforbrug og i mange til-
fælde også en mulighed for at 
� erne zink. 

»Det svarer meget godt til 
mine erfaringer«, lyder det fra 
Lasse Buhl Nielsen. 

Da han er presset på an-
tal stipladser i smågrisestal-
den, lægger han vægt på, at 
tilvæksten ikke falder. Det er 
heller ikke sket. 

Han har endnu ingen præ-
cis vurdering af foderforbru-
get, men foderet er ikke dy-
rere end, at en reduktion i 
forbruget på blot 0,02 kg pr. 
kg tilvækst opvejer merpri-
sen. 

Sidste efterår og hen over 
vinteren var der en del pro-
blemer med diarré ved 12 til 
14 kgs grise i besætningen.

Nye foderblandinger: SCAs foderkoncept 
Shield klarer sig bedre end Lasse Buhl Niel-
sens gamle foderrecepter.  

Dropper zink, men 
holder samme 
foderudgift pr. gris

Shield 4 tilskudsfoder i baggrunden 
og Shield 5 i forgrunden. Indhold 
af blandt andet hørfrø og 
roepiller farver foderet mørkt. 
Foto Morten Thomsen. 

 ● Udviklet af Cargill og 
SCA siden 2014.

 ● Bruges af et par håndfulde 
besætninger i Danmark.

 ● Målet er at kunne lave en 
30 kgs gris på 75 dage 
med et foderforbrug på 
1,5 kg pr. kg tilvækst. 
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»Vi fandt aldrig årsagen, 
men siden vi skiftede til Shield-
konceptet, ser vi stort set ikke 
diarré«, siger han. 

Obs fravænningsvægt
I samme periode har besætnin-
gen formået at hæve fravæn-
ningsvægten fra 6,5 til 7,3 kg. 
Han bemærker, at der er meget 
stor forskel på at fravænne en 
gris på 6,5 og 7,3 kg. 

»Det er jo først for alvor om-
kring 6 eller 6,5 kg, at grisene 
begynder at æde tørfoder i fa-
restalden«, siger han. 

Lasse Buhl Nielsen mener, 
at en del svineproducenter ikke 
har ændret management i til-
strækkelig grad i takt med, at 
fravænningsvægten mange ste-
der er faldet. 

»Der er stor forskel på at fra-
vænne smågrise på fem kg i for-
hold til syv kg, men det er mit 
indtryk, at vi ikke har været 
gode nok til at opgradere pas-
ningen i samme takt«, siger 
Lasse Buhl. 

Kristian Lauridsen (tv), Jørn 
Madsen, begge SCA, og Lasse 
Buhl Nielsen blandt smågrisene, 
der alle går en til to uger i en 
babystald. Foto Morten Thomsen. 
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Der skal være endnu bedre 
grisevelfærd i de danske stalde. 

Det er ambitionen for Landbrug & 
Fødevarer Svineproduktion, som har 
lanceret en ny strategi for 2018-2020 
med stort fokus på dyrevelfærd.

»Den bedste fremtidssikring for 
danske svineproducenter er at være i 
en førerposition. Dansk svineproduk-
tion har allerede rykket sig meget, og 
vi ved, at hver gang vi sætter fokus på 
noget, så fl ytter vi os yderligere. Det 
har vi altid gjort i dansk svineproduk-
tion«, siger Erik Larsen, formand L&F 
Svineproduktion.

»Og vi VIL være de bedste«.
Et af de områder, der vil få særlig 
bevågenhed i den kommende tid, er 
håndtering og behandling af syge og 
tilskadekomne dyr.

Fokus på 
dyrevelfærd

Det gik du glip af på plus

Der er risiko for, at 
fl ypassagerer bringer svinepest 
med til USA. Arkivfoto.

Risikoen for smitte af klas-
sisk og afrikansk svinepest er 

også en realitet i USA, og her har et 
forskningsstudie undersøgt mulig-
heden for smitte via fl ypassagerer. 

Amerikanernes frygt for, at svi-
nepest kan fragtes ind i landet via 
fl ypassagerer, ser ud til at holde stik.

Dog estimerer forskerne, at risi-
koen for smitte mellem amerikanske 

Flypassagerer kan 
tage svinepest ind i 
USA

lufthavne af klassisk svinepest er 
syv gange større end smitte med 
afrikansk svinepest. 

Det skriver det hollandske 
landbrugsmedie Pig Progress.

Studiet tager udgangspunkt i 
importerede kødprodukter, der er 
fragtet til USA gennem fl ypassa-
gerer, og som udgør en risiko for 
smitte med afrikansk og klassisk 
svinepest. 

Forskerne skriver i det efterføl-
gende videnskabelige notat, at 
årligt bliver 8.000 kødprodukter 
konfi skeret i lufthavnskontrollen. 

Oprindelsen og den sanitære 
status for disse konfi skerede 
kødprodukter er ukendt, og 
derfor udgør de en reel risiko for 
både den klassiske og afrikanske 
svinepest. 

Svinplus.dk er til dig, 
der er abonnent på Svin: 
Markedsnyt, faglige råd, videoer, blogs
svineproduktion verden rundt og meget mere


