Den første
isotoniske
proteindrik til grise
Hjælp dine grise fra 2. levedøgn
så de trives i de forskellige faser
af produktionen.

Hvad er Tonisity Px?

Tonisity Px er den første isotoniske proteindrik,
der gavner grisens tarmsystem fra 2. levedøgn

Hvordan afviger Tonisity
Px fra andre produkter?
Lavere
fravænningsdødelighed

Tonisity Px hjælper grisenes trivsel i de
forskellige faser af produktionen ved at
fremme enterocyterne i tyndtarmen. Dette
medfører følgende langvarige fordele:

Lettere
overgang under
fravænningsperioden

Hjælper med
vægtforøgelse

30% lavere dødelighed
før fravænning
Grupper med grise der fik Tonisity Px dag 2-8
sammenlignet med kontrolgrupper1

15,1%a
64/425

ab

52/506

P = 0.03

10,3%b
Tonisity Px
1
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Testresultater, undersøgelsesrapport TON-18-051

Øget
fravænningsvægt
og hurtigere vækst
frem til slagtning

Dag 28

Dag 79

+310g

+1,7kg

Dag 172

age tidligere til at opnå
120 kg total vægt

Grise, der fik Tonisity Px fra dag 2-8 samt
ved fravænning, udviste fortsat vægtstigning
i forhold til kontrolgrupper og opnåede
salgsvægt tidligere.2

En god mavefornemmelse

Tonisity Px består af en række nøgleingredienser, der fremmer
udviklingen af enterocyterne i tyndtarmen, så den yder optimalt.

Hvad er
vigtigheden af
enterocyter?

Udvikling af
tyndtarmen i de
første 3 leveuger

Enterocytcellerne virker som det sidste
indgangspunkt før samtlige næringsstoffer
optages i blodstrømmen.
Ved at målrette enterocyterne hjælper
Tonisity Px med at stimulere dem og
maksimere væksten af tyndtarmens villi,
der bliver længere og dermed bedre til
at absorbere næringsstoffer.

Oprindelig længde
og overfladeareal
ved dag 21: 3
Testresultater, undersøgelsesrapport 16-004

Totalt overfladeareal
fordoblet ved dag 10

2x

Antallet af enterocyterne
fordobles i de første 3 levedøgn

3x

Oprindelig længde og
overfladeareal ved dag 21

Før fravænning:
8,3% højere villi

9,0%øget tykkelse af
tarmmukosa

3

2x

Efter fravænning:
16,9% højere villi
10,6% øget tykkelse af
tarmmukosa

Faringsfasen:
En vigtig mulighed for at
nedsætte dødeligheden
Anvendes til smågrise fra dag 2-8
Dosering - 500ml / kuld / dag
		(40ml / smågris / dag)
Tonisity Pxpulver

rent
vand

Tonisity Pxopløsning

Blandevejledning
Brug den vedlagte Tonisity Px International-ske til at måle 2 skefulde af pr. 10 liter vand

I et forsøg udført på en gård med 7200 søer i USA
(fravænning i alderen 15 til 22 dage), hvor Tonisity Px blev
givet dag 2-8 før fravænningen, blev dødeligheden før
fravænning nedsat med 1/3 (10,3% imod 15,1%, P=0,03)
og totalvægten blev forøget med 9,3% i de første 3
uger efter fravænningen (9,9 kg imod 9,0 kg, P= 0,06).4
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Fremmer en god sund
start på livet

Tildel Tonisity Px fra dag 2-8 for at hjælpe tarmsundheden
fra første øjeblik.

Resultatet

Forbedret
tarmsundhed

Nedsat
dødelighed før
fravænning

Øget
produktivitet
helt frem til
slagtning

En metaanalyse af 21 undersøgelser fordelt udover Europa,
Asien og USA, der inkluderede 17.725 smågrise, viste en
gennemsnitlig reduktion i dødelighed før fravænning på
27,5% imod kontrolgruppen (8,80% imod 12,14%).5

Det svarer til +0,5 gris pr. kuld eller
+1,2 smågrise pr. årsso.
5

Testresultater

Forbedret
Investeringsafkast

Fravænningsprogram

Tonisity Px-opløsningen hældes oven på tørfoder, eller
blandes op til vådfoder, i mindst 3 dage før fravænning.

Forhold

Mængde

1,5 dele Tonisity Px-opløsning til 1 del
tørfoder (f.eks. 1,5 l opløsning til 1 kg
tørfoder)

-3d

-2d

Der beregnes en mængde på 100 ml opløsning pr.
smågris pr. dag, oven på tørfoder eller som vådfoder.
Anvend Tonisity Px-opløsning 3 dage efter fravænning,
hvis det er muligt (100 ml pr. smågris/dag

-1d

Tonisity Px-opløsning oven på tørfoder

Fravænningsdag

+1d

+2d

100 ml pr. smågris/ dag

Blandevejledning
Til opløsning / oven på tørfoder
Tonisity Px-opløsningen kan også anvendes
som vådfoder for at fremme foderindtaget efter
fravænning. Til fremstillling af 20 kg vådfoder
blandes 12 l Tonisity Px-opløsning med 8 kg
tørfoder, og der anvendes 20 kg vådfoder pr. 100
smågrise i fravænningsstien i 2-3 dage.

Tonisity Px-pulver

Tonisity Px-opløsning

rent vand

tørfoder

Tonisity Px-opløsning

Tonisity Px-vådfoder

Sikre forsat tilvækst med
færre efternølere
Smågrise, der blev givet
Tonisity Px-opløsning i trug
fra dag 2-8 og oven på
tørfoder ved fravænning,
havde 28% højere tilvækst
end kontrolgruppen i den
første uge efter fravænning
(dag 21-28).

Resultatet

720
grams

560

Tonisity Px-gruppe

Kontrol

grams

PRO-17-036

Den første uge efter fravænning kan være særlig udfordrende.
Denne undersøgelse viser fordelene ved Tonisity Px.

Grisene drak mere, hvilket medførte
bedre foderoptagelse og højere
tilvækst. Tonisity Px sørger for den
nødvendige energi- og væsketilførsel,
som kræves under den stressfyldte
fravænningsperiode.

Søer og smågrise
kan have gavn af
Tonisity Px
Tonisity Px tilbyder ikke kun mikroenteral ernæring af
pattegrise og smågrise, men det kan yderligere anvendes
som tilskud i foder til søer for at øge produktiviteten.

Søer som får Tonisity Px før faring og
fravænning er bedre i stand til at modstå
disse stressfyldte perioder. Fordelene kan
ses hos deres smågrise.
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9%

+400g

P < 0.05

Tilskud af 3% Tonisity Pxopløsning i foderet til drægtige
og diegivende søer førte til øget
fravænningsvægt efter 21 dage.6
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Tonisity Px

Øget fravænningsvægt

Øget foderindtag hos søerne

Nedsat dødelighed før
fravænning

Nedsat antibiotikaforbrug

Undersøgelse: (TON-17-003)

Sunde grise betyder
lavere omkostninger

63%

lavere antibiotikaforbrug6
Pattegrise fra søer behandlet med Tonisity Px

Pattegrise fra søer, som
fik Tonisity Px før faring,

38,8%b
n=415

P < 0.01

14,5%a
n=387

Tonisity Px

Mindre
antibiotika
betyder

Kontrol

havde 3,75 gange
mindre sandsynlighed
for at modtage
antibiotika, sammenlignet
med dem fra søer, som ikke
fik Tonisity Px.

Sundere
grise

Lavere
udgifter

Mindre
arbejde

Miljø- eller
transportudfordringer
Under transport udsættes grisene for stress
(pladsmangel, transportforhold og transporttid)
hvilket kan påvirke deres trivsel og sundhed.
Tonisity Px kan anvendes til at sørge for
væsketilførsel og støtte i disse stressfulde
perioder, så grisene ankommer i den bedst
mulige tilstand.

Anvend før og efter transport for at
fremme en hurtigere overgang til
normal foderindtag ved ankomst.

Før transport:

Før slagtning:

Giv nyfravænnede grise 8 liter
flydende Tonisity Px-opløsning pr.
100 grise i 2 dage før transport og
i 2 dage efter ankomst

Giv færdige slagtesvin 1 liter
flydende Tonisity Px-opløsning
pr. gris før transport.

Nedsæt påvirkning ved
sygdomsudfordringer
En besætning i USA
med et særlig alvorligt
udbrud af PRRS

Tonisity Px-grisene blev
givet opløsning før og efter
12 timers transport

Før fravænningsdødeligheden
i de første 6 uger efter ankomst
hos grise som fik Tonisity Px,

var 5,18%, betydeligt lavere
end dødeligheden på 13,85%
i kontrolgruppen (P < 0,001).7

I udfordrende situationer, som
for eksempel flytning til et andet
sted, udbrud af sygdom eller
produktionsudfordringer,
(P < 0.001)

13,85%

5,18%
Tonisity Px
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vil grisene genkende
og ivrigt indtage
Tonisity Px.

Anvend Tonisity Px
Sæt Tonisity Px i gang med at fungere
i din/eller din kundes besætning.

For yderligere information eller bestilling af Tonisity Px:

T: +353 (0)1 902 0026

E: orders@tonisity.com
W: tonisity.com

