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Betydning af foderoptag før og efter fravænning 
Antallet af levende fødte grise er steget hastigt i de seneste år. Søernes mælkeproduktion er dog ikke steget med 
samme hastighed. Det betyder at mælken skal fordeles mellem et højere antal smågrise i diegivningsperioden, 
hvilket potentielt giver flere undervægtige grise ved fravænning. Fodring i farestalden er med til at modne 
tarmsystemet, øge enzymproduktionen og minimere energiunderskudet ved fravænning. 
 

Figur 1 viser med de tre søjler hvor stor påvirkning de tre 
målte parametere har på tilvæksten. Effekten af vægten 
ved fravænning er meget lille. Det forklarer kun 3% af den 
samlede variation i tilvæksten. Grisens vægt ved fødsel 
har større betydning, det forklarer 21 % af variationen i 
tilvækst. Endelig forklarer indtaget af  
startfoder i diegivningsperioden 44% af variationen i 
tilvækst. Dette summer ikke til 100%, men det viser 
tydeligt at fodringen i farestalden har stor betydning.  
Grisene i farestalden skal fodres mange gange dagligt og 
med en lille mængde, så grisene æder op mellem hver 
fodring. Det sikrer at grisen optager en optimal mængde 
foder samtidigt med at man minimerer foderspildet. En 

fodringsstrategi til farestalden kunne se sådan ud.  
 

Foderoptaget før fravænning har stor betydning for grisens modenhed 
ved fravænning og de resultater den kan opnå efter fravænning. 
 
 

Fodring af pattegrisene med Neopigg®RescueCare i farestalden giver 
både gode resultater før og efter fravænning. Forsøg viser at andelen af grise under 7 kg ved fravænning var 30 % 
lavere for grise fodret på RescueCare i forhold til grise fodret i trug fra dag 10 i diegivningen. Udover reduktionen 
af andelen af mindre grise, medførte fodring med RescueCare samtidigt en højere tilvækst inden fravænning, som 
resulterede i 0,8 kg højere fravænningsvægt, 
som også ses markeret på figur 2. Efter 
fravænning steg tilvæksten med 34 g/d for 
grise fodret med RescueCare i forhold til 
kontrolgruppen. Ydermere steg foderoptaget i 
den første uge fra 1,5 kg til 1,8 kg for 
RescueCare grisene. Denne stigning skyldes 
formentlig en stimulering af foderoptagelsen 
inden fravænning. Som det ses på figur 2 giver 
dette sammen med den øgede 
fravænningsvægt 2 kg tungere gris ved en 
alder på 62 dage.  
Forskning og praktiske forsøg tyder på, at 
tildeling af Neopigg® RescueCare før fravænning har en positiv påvirkning på grisenes præstation fra fødslen og 
indtil levering. 
 

Hvis du er interesseret i, hvilke muligheder SCA Danmark og Neopigg® RescueCare programmet har i din situation 
er du velkommen til at kontakte SCA Danmark på vores stand på NutriFair eller på 87 610 727 
 
Mere info kan findes på vores hjemmeside http://www.scadanmark.dk/ 
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