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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

r De næste 15 min…

• Den nationale screening for mavesår hos søer 

• Wrap / hø til søer



Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

r

Mavesår hos søer – national screening

Formål: reducere forekomsten af 
mavesår hos søer.

20 maver fra alle DANISH-godkendte 
besætninger med 200 søer eller derover 
(ca. 1.500 besætninger)
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Status oktober 2018 

Antal besætninger påbegyndt undersøgt:    1.133

Antal besætninger afsluttet:                             723

Antal maver undersøgt:                              18.548
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Fordeling mavesårsscore 6-8…     SÅR eller AR?
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Handlingsplaner

28 af 723 besætninger (4 %) 

Når >50 % af de 20 maver har total-indeks 7 eller 
derover
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Svære mavesår
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Mavesår hos søer

Undersøgelse 2011 

Total-index 8-10   =    25 %1.023 maver 

National screening 2017-2018 

18.548 maver Total-index 8-10   =    9 %
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Mavesår hos søer – national screening

Videre forløb

Screeningen kører videre i hele 2019

Indsamling af handlingsplaner fra 
besætningerne
Er der et mønster på tværs af 
besætningerne?

Er dyrlægen/konsulenten med?
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Wrap i farestalden
11..

3 besætninger
• 2 grupper: +/- wrap
• 100-150 g/so/dag wrap

Ingen forskel mellem grupperne i: 
• Foderoptagelse, FEsv
• Tab af rygspæk, mm
• Totalfødte / dødfødte grise pr, kuld

Bonus
• Redebygningsmateriale samt R&B-materiale
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Wrap i farestalden – betydning for akutte mavesår
12..
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Maveindhold uden og med wrap
13..

Hø virker lige så godt (slagtesvin)
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Opsummering

• Handlingsplaner 4 % af besætninger

• Frekvens af svære mavesår 9 %

• Wrap / hø forbedrer mavesundheden

Det er gået den rigtige vej. 
Skal fortsættes!



TAK og husk! 

Vær altid opdateret på den seneste faglige 
viden 

Tilmeld dig Nyhedsmail fra 
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk

facebook.com/SegesSvineproduktion


