
En god start med 
riktig tarmflora
Grisens mage- og tarmhelse påvirker dyrevelferd og produksjon. 
Spedgrisperioden, og tida rundt avvenning er kritisk, men gjøres riktige grep 
her vil grisen ha et godt grunnlag for å holde seg frisk og sprek fram til slakt.

Det aller viktigste for spedgrisen etter fødsel, 
er    opptak av tilstrekkelig mengde råmelk. 
Råmelka bidrar både med antistoffer og energi.

En sunn 
tarmflora vil 

gi bedre 
fordøyelse, 

helse og trivsel
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Visste du at:
Grisens tarm er steril ved 
fødsel og at tarmfloraen 
først blir etablert etter 

fødsel?

Det er en sammenheng 
mellom tarmflora i purka og 

tarmflora som etableres i 
spedgrisen?

Rikelig med gunstige 
bakterier i spedgrisens miljø 

vil utvikle og styrke 
grisens immunsystem?



Tarmen inneholder en mosaikk av forskjellige bakterier. 
Mikrofloraen består av gode bakterier som er positive for 
grisens fordøyelse og av dårlige bakterier som er negative 
for grisens fordøyelse, eller direkte årsak til sykdom. 

Ved ugunstig miljø, stress eller høyt smitte vil de negative 
bakterier kunne konkurrere ut de positive bakterier og 
medføre dårlig fordøyelse, nedsatt immunforsvar og herav 
større risiko for sykdom. 

• Probiotika i purkefôr før og rundt grisning  
 gir en gunstig sammensetning av bakterier 
 i purkas tarmkanal. Disse overføres til 
 spedgrisene og er med på å utvikle 
 spedgrisens immunsystem. 

• Spedgris i bingemiljø med gunstig bakterie-
 sammensetning vil fordøye næringsstoffene  
 bedre og il få økt avvenningsvekt.

• Purkas fordøyelsessystem styrkes og bidrar  
 til økt melkeproduksjon og mindre holdtap.

Probiotika i alle Format-blandinger til purke og smågris 
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Husk 
Klargjør fødebinger 
med god vask og 
desinfeksjon, og 
sørg for god opp-
tørking før innsett 
av drektige 
purker.

Probiotika Tilsetning av probiotika øker mengden 
av gunstige bakterier, f.eks. melkesyrebakterier i 
grisens tarm.

Spre gode bakterier til spedgrisen

Probiotika i Format-sortimentet:
Format Melkestart Format Drektig

Format Kvikk 1 Format Drektig Pluss

Format Kvikk 2 Format Fødsel

Format Pigg Format Laktasjon

Format Robust Format Purke


