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Fødselsvægt

Fodringsnormer skal overholdes for
at opnå store pattegrise til fødsel –
dataopsamling fra praksis

Høj fødselsvægt giver lav dødelighed i farestalden

SEGES Medd
~15% vejer under 1 kg
Heraf dør ca. 50%

Dyrlæge Michael Agerley. Porcus
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Fødselsvægt
Fødselsvægt

10 % flere totalfødte -> 200% flere svagt fødte grise

Høj fødselsvægt giver højere fravænningsvægt
Topigs har lagt sig på
17-18 totalfødte
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Danbred ligger på 21
total fødte
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Normer for Næringsstoffer

Fødselsvægt
De fødte grise skal i gennemsnit mindst veje 1,2-1,3 kg
ved fødsel med de kuldstørrelser vi har lige nu
Gris fra gyltekuld vejer typisk 150-200 gram mindre pr
gris.

1,2-1,3 kg
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Foderkurve drægtige søer
SEGES

•
•

Husk at regulere foderstyrken op, hvis
der er koldt i drægtighedsstalden

Ingen effekt af på kuldvægt >3,5 Fe/dag sidste 3-4 uger før
faring !! Hvis der ikke er fejl
Gylte må ikke fodres for hårdt 4 uger løbning -> fostertab
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Alle har en holdning omkring sofodring
og næringsstof indhold i sofoderet
• Hvis det går godt ved naboen er hans
blandinger automatisk bedre ?
– Det går jo altid godt ved naboen ;-)

Drægtighed foder med 6.0 i lysin og
100 g.ford.råprotein ?
Koster ca. 35kr
mere pr årsso
end
anbefalingen
fra SEGRS

• Hvis man føler at fødselsvægten er steget ved
at købe drægtighedsfoder med mere protein
er det så lig med SEGES’s normsæt er helt
forkert ?
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Meget højt protein niveau og meget
høj foderstyrke sidst i drægtigheden
Store tunge søer malker ikke
godt i farestalden !!!

Højt protein niveau og lav foderstyrke under
vedligehold giver et forstærket vægttab !!

65-70 Fe for meget pr årsso.
+100 kr. i omkostninger

Ofte set kurve

SEGES’s
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Hvorfor ikke investere lidt tid på at
veje nogle kuld ved fødsel ?

Hvad kan gå galt i stalden ?
• Fejl i male-blande anlæg
• Fermentering i vådfoderrør (Hvis ikke råprotein
nok)
• Dårlig fordeling af foderet i drægtighedsstalden.

Hele kuld vejet i en besætning der klager over svagt fødte grise/kuld
Ingen tvivl om at fodringen skal gås efter i denne besætning

– Gulvfodring

• Forkert indstilling af foderautomater/
Transponder / vejning af vægtfylde.
• Halte søer optager typisk ikke foder nok
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6.0 ford.lysin og 100 g.ford. råprotein -> 5.0 ford.lysin
og 95 g.ford råprotein.
Vedligehold hævet fra 1,8-2,0 -> 2,3FE

Fejl i male-blande anlæg. Der blev ikke
blandet nok mineral i foderet
• Mange kuld med gennemsnitsvægt under 1 kg
• Dødeligheden steg til næsten 20%
• Spædgrise diarre ved mange kuld

I 26% af kuldene var gennemsnitsvægten
under 1 kg.
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Opsamling

3 mdr efter ændringer fandt vi ingen kuld under 1kg i
snit

• Meget stor værdi i størst mulig fødselsvægt.
– Brug mere tid i løbe og drægtighedsstald

• Følges SEGES’s normer og foderkurver er
fødselsvægten på de forventede 1,2-1,3 kg
– Er blandesikkerheden i orden ?
– Udfodringsnøjagtigheden i orden ?
– 20% af grisene under 1 kg -> 10% døde

• Store tunge søer malker ikke godt ifaretsalden
• Nogle kan spare 135kr/årsso = 4 kr./gris og
samtigdigt få større grise ved fødsel
– 4 kr. pr gris kan man købe rigtigt meget sundhed for

0% af kuldene havde en gennemsnitsvægt under 1 kg.
Dødelighed faldt fra 16,9% til 11,8 %
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Opsamling

Giv aldrig op!!!!

• Det kan give mening at hæve indhold af ford.
protein og Lysin, som hjemmeblander for at
modvirke variation i foderet.
• Afhængig af drægtighedsstald kan det være fint
at øge foderkurverne en smule.
• At veje grise ved fødsel er en let måde at
kontrollere om fodring og opstaldning er på
plads.
– Vi hjælper jer gerne med det !
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