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Livelle - foder koncept til søer  
Fokus på kuldtilvækst og fodersammensætning  

Godt begyndt er halvt fuldendt! Det er en sætning der passer på rigtig mange situationer i vores 
hverdag og bestemt også i stalden.  Om vi i soholdet snakker polte opvækst, drægtighed eller 
laktation er starten af yderste vigtighed. Vi skal værne om soen – hun skal præstere meget i løbet 
af en laktation. Det er kuldtilvækst, der er et af de primære målepunkter for soens præstation.  
Kuldtilvækst som et måleparameter. 
Kuldtilvækst er: (fravænningsvægt – fødselvægt)*fravænnet grise pr kuld.= kuldtilvækst. 
Fravænningsvægt er en faktor af følgende fødselsvægt + somælk og tørstofindtag. 
Og hvad så? Fravænnede grise pr kuld er det det vigtigst? både ja og nej 
For kuldtilvæksten er nok det tal der fortæller os mest om det input vi give til dyrene, om det 
kommer ud  igen som output, eller om der er for stort spild. 
 
Ved en gennemsnitlig fødselsvægt på 1,4 kg, bør kuld tilvæksten ligge mellem 2,6 – 3 kg pr dag. 
Som udgangspunkt skal en so kunne præstere mindst 2,1 kg kuldtilvækst pr. diegivningsdag 
(svarende til 12 grise á 6,1 kg ved 28 dages fravænningsalder). En gennemsnitsso burde præstere 
omkring 2,6 kg kuldtilvækst pr. diegivningsdag (svarende til 12 grise á 7,5 kg ved 28 dages 
fravænningsalder).  
Man hører ofte om producenter der kan få deres søer til at yder 3 kg kuldvækst/dag, (svarende 
til 15 grise a´ 7 kg ved 28 dags fravænning) enkelte producenter kommer endda over dette 
niveau. 
Hvilken fodringsfaktor har så indflydelse på kuldvægten. 
- Fødselsvægt på grisene – fødselsvægt på grisene og vægtspredning har en direkte og en 

indirekte virkning på faringsprocessen, kuldtilvækst og dødelighed. 
- Faringsprocessen, ved en normal faring skal der være mellem 15 -18 minutter mellem hver 

gris. Det er vigtigt at have faringprocessen i fokus, fordi andel af Ig stoffer i råmælken er 
faldende fra starten af faringen til at 
mængden er halveret efter 12 timer. Det er 
via Ig stofferne grisene får deres passive 
immunitet.  

- Råmælksmængden. 
Man ved fra undersøgelser, at 
råmælksmængden har store betydning for 
grisens fravænnings vægt, se billede 1   

- Sundhed så som 
o Soens huld. 
o MMA. 
o Ødem ved søerne. 

- Grisenes tørstof indtag i farestalden. 
o Se nyhedsbrev marts 2016      Billede 1 

- Fodersammensætning og foderoptag. 
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Fodersammensætning og foderoptag. 
Faringen er en kraftpræstation for soen og vi skal derfor sørge for at hjælpe soen igennem den 
på bedst mulig måde. I drægtighed fodres soen typisk med en blanding der har en lav 
næringsstofkoncentration og et højt fiber indhold og skifter ved indsættelse i farestalden til en 
blanding med høj næringsstofkoncentration og lavere fiber indhold.  
Opgaven med at sikre en blød overgang fra drægtighedsfoderet til en diegivningsblanding der er 
optimeret til højst mulig kuldtilvækst, skal løses ved at anvende en overgangsfodring. 
Overgangsfoderet har 4 hovedelementer: 
- Forhindrer forstoppelse 
- Understøtte soens energiomsætning, stabilisering af soens blodsukker. 
- Sikre det rette niveau af vitaminer og mikronærigsstoffer i forhold til de processer soen skal 

igennem omkring faring og ved opstart af mælkeproduktion,  
- Yderligere er det vigtigt at fokusere på leverens kapacitet i forhold til at omsætte kropsfedt 

til energi. Hvilket har indflydelse på opstarten af mælkeproduktion. Derfor tilsættes 
vitaminer og additiver der særligt understøtter leverensfunktioner. 

Overgangsfodringen er derfor en vigtig del i at optimere på kuldtilvækst i besætningen. 
 
I det danske fodersystem arbejder vi med FE og FE per dag, disse foderenheder fortæller ikke 
meget om foderets værdi pr kg eller råvare sammensætning. Derfor er det vigtigt at fokuserere 
på den mængde nærigsstoffer søerne reelt set æder pr kg og ikke FE. Underforsynes soen med 
næring vil faringen ofte trække ud med faringskomplikationer til følge. Hvis soen fodres for hårdt 
opstår der let inflamationer i yveret, som bliver mere hårdt og ømt. Behovet er individuelt og 
derfor er managementet omkring foderstyring særdeles vigtig. Balancen i tildelingen af 
næringsstoffer omkring opstarten af mælkeproduktionen er essentiel for laktationens samlede 
resultat.  
 
Der er selvfølgelig flere detaljer end de ovennævnte der skal gå op i en højere enhed, men de 
nævnte faktorer her, er alle sammen faktorer vi kan og skal arbejde med på den fodertekniske 
siden. 
 
Se mere om piglet livability via dette link  
 

 
 
SCA Danmark står altid til rådighed for en snak om foderet, som er tilpasset besætningens 
muligheder og rammer. 
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