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SÄKRA RÅMJÖLKEN – SKIFTDIGIVNING
Nuläge i besättningen:
Mål i besättningen:
RÅMJÖLK

Råmjölken är färdigbildad och finns tillgänglig i suggans juver när grisningen startar, 24 timmar efter avslutad
grisning är råmjölken slut. Suggmjölk, den mjölk suggan producerar under hela digivningen, bildas när spädgrisarna börjar dia råmjölk. I råmjölken finns antikroppar och andra skyddande celler från suggans immunsystem.
Antikroppar bildar suggan som en följd av att hon själv varit i kontakt med smittämnet, antingen genom sjukdom/infektion eller genom vaccinering. Den enda vägen för överföring av antikroppar från suggan till spädgrisen
är via råmjölken. Spädgrisar kan tillgodogöra sig antikroppar från en annan sugga än den de blivit födda av. Danska studier har visat att spädgrisar behöver tillgång till råmjölk i minst 6 timmar för att tillgodogöra sig tillräckliga
mängder antikroppar för ett väl fungerande immunförsvar.
Andra skyddande celler i råmjölk ger spädgrisen cellulär immunitet.
Cellulär immunitet kan enkelt beskrivas som att den hjälper till att starta spädgrisens egna immunförsvarsceller.
Jämfört med antikroppar så kan cellulär immunitet endast tillgodoses från den sugga grisen blivit född av. För att
uppnå full cellulär immunitet måste spädgrisen dia råmjölk hos sin biologiska modersugga i minst 12 timmar.

GÖR SÅ HÄR:

Vid skiftdigivning delas stora kullar delas upp i mindre grupper och grisarna får turas om att dia vid juvret. Börja
arbetsrutinen med skiftdigivning när suggan har grisat klart. Kontrollera att suggan är frisk och ger di. Titta på
kullen och gör en bedömning om det är varierande storlek på grisarna. De förstfödda grisarna har hunnit dia
råmjölk, är varma och runda om magen och har torrast navel.
•

De största och mätta grisarna plockas bort från
suggans juver och placeras i smågrishörnan i en
back/korg/låda av lämplig storlek och material.

•

Ställ backen/korgen/lådan vid sidan om värmelampan för att förhindra att grisarna blir för varma.

•

Lämna smågrishörnan öppen så de grisar som blir
mätta vid juvret kan gå undan in i värmen.

•

Lämna minst 8 grisar hos suggan för stimulans av juvret.

•

De grisar som man vet har diat ordentligt med
råmjölk kan hållas instängda upp till 2 timmar.

•

Efter 1-2 timmar, plocka undan de grisar som nu är mätta, behåll de minsta och de som fortfarande
är hungriga vid juvret. Skifta grisar i backen/korgen/lådan.

•

Upprepa skiftet tills du är säker på att alla grisar i kullen fått tillgång till råmjölk i minst 12 timmar för
fullgott skydd. Tänk på att de förstfödda grisarna har diat mycket mer råmjölk än de sistfödda.

Fyra mätta grisar är placerade i plastback i smågrishörnan och
två grisar som söker sig till värmehörnan när de är mätta.
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