
Levedygtighed - et målepunkt med potentiale!  

To faktorer spiller en stor rolle i hvor effektiv so produktiviteten er. Forbedring af levedygtighe-
den, er et af de største potentialer i svineproduktionen for at forbedre effektiviteten. Levedyg-
tighed for grise fra fødsel til fravænning har derfor været i fokus hos os de senere år, og Cargill 
Animal Nutrition har derfor udviklet ny ernæringsmæssige løsninger.

• Pattegrises levedygtighed er soens evne og mulighed for at opfostre flere sunde grise til 
fravænning. Levedygtigheden kan beregnes som en kombination af følgende faktorer:

Levedygtighed  = 100% - # dødfødte + # Døde indtil fravænning
                             # Total fødte grise

Iflg. Notat 1611 fra SEGES, Landsgns. for produktivitet, publiseret den 9. Juni 2016 kan leve-
dygtigheden som gns i Danmark beregnes til at være 78,5%. Derved mister vi 21,5% af poten-
tialet på de i gns. 30 dage der går fra soen starter med at fare og indtil fravænnig!

Højproduktive søer kræver individuelt tilpassede foderprogrammer

Vedvarende genetisk fremgang, udvikling af nye fodringsprogrammer, forbedret management 
og sundhed er alle faktorer der bidrager til større kuld. Derfor er der et stigende potentiale, 
som i løbet af de seneste 5 år har givet en fremgang på næsten 1,5 gris ekstra fravænnet pr. 
årsso. Samtidig giver de flere totalt fødte den udfordring, at dødfødte ikke er faldet i mange 
år og dødeligeheden indtil fravænnning kun er faldet marginalt. Overordnet set er årsagssam-
menhængen for dødfødte og døde før fravænning skitseret i figur 1. som skitserer prakstiske 
årsagssammenhænge imellem store kuld og levedygtighed:

Den daglige management har selvsagt en stor indflydelse på ovennævnte faktorer, og påvir-
ker dermed både antallet af dødfødte og dødeligheden før fravænning. God management, høj 
sundhed, god fodringsstrategi og ikke mindst fodersammensætning, er tilsammen det som 
påvirker levedygtigheden i en positiv retning. Med lavere antalt dødfødte og færre døde grise 
før fravænning opnås en højere udnyttelse af det eksisterende potentiale. 
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