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Øget levedygtighed hos smågrisene skaber værdi 

i svineholdet. Udviklingen af et avanceret 

foderprogram har bekræftet, at en forbedret 

ernæring til soen i vigtige faser af avlscyklussen 

øger smågrisenes fødselsvægt og levedygtighed. 

 

 
Den gennemsnitlige levedygtighed hos smågrise 

i Danmark er 78 %. Levedygtigheden bestemmes 

af antallet af dødfødte samt dødeligheden før 

fravænning i et kuld, som vist i figur 1. Hvis den 

forholdsmæssige andel af disse to faktorer kan 

reduceres i kuldet, stiger levedygtigheden, 

hvilket kan medføre en bedre ydeevne hos soen 

og større velfærd hos smågrisene. 

 
Figur 1 Beregning af levedygtighed hos smågrise 

 

Øgede kuldstørrelser bringer levedygtigheden i 

fare. Flere pattegrise kan betyde en længere og 

mere vanskelig faring for soen og mindre 

ensartede kuld. Pattegrise med lav fødselsvægt er 

i særlig fare for at dø, før de er fravænnet. 

 

 
Forbedring af soens fodring omkring faringen 

kan have en væsentlig betydning for grisenes 

levedygtighed. Dette har været udgangspunktet 

for Cargill Animal Nutrition’s seneste 

forskningsprogram om svin og har ført til 

udviklingen af fodringsstrategien Livelle™ 

Transition.  

 

I overgangsfasen fra drægtighed til diegivning 

gennemgår soens stofskifte store forandringer, 

som er præget af en negativ energibalance og høj 

oxidativ stress. Overgangsfasen begynder ugen 

før faringen. Soens stofskifte ændres fra 

anabolsk til katabolsk tilstand og understøtter 

fostrenes vækst, forbereder soen til faring og 

fremmer råmælksproduktionen og den tidlige 

laktation. Faringen bør ikke vare længere end 

fem timer, men kan variere meget fra so til so. 

Faringen afhænger af soens fysiske tilstand og 

soens evne til at mobilisere øget energi og 

mineraler, især kalcium.  

 

Mælkeproduktionen begynder 1-2 dage efter 

faringen og stiger dag for dag, hurtigere end 

soens foderindtag, og topper mellem 2. og 3. 

diegivningsuge. Det påvirker mobiliseringen af 

soens kropsreserver. En præcis management og 

fodring af soen i denne periode kan medføre en 

væsentlig forbedring af smågrisenes 

levedygtighed. 

 

 

 

Tarmvelvære hos soen, mineralmobilisering 

og starten på den tidlige laktation fremmes 

ligeledes gennem en afbalanceret 

kombination af fermenterbare fibre, 

elektrolytbalance og fordøjelige aminosyrer. 

 

 

Faringsprocessen fremmes ved at sikre  

tilstrækkelig vandtilførsel og en 

foderblanding med en optimal mængde 

fermenterbare fibre, fordøjelige aminosyrer 

og elektrolytbalance. 
 

Håndtering af udfordringerne i overgangen 
 

Hvorfor fokus på levedygtighed? 
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Tilsætning af Livelle™ Transition til soens 

foderblanding, fra soen kommer ind i 

farestalden, til diegivningen begynder, kan 

styrke ydeevnen i denne kritiske periode. 

Livelle™ Transition indeholder Provilyt™ og 

Proviox™ samt essentielle mikronæringsstoffer. 

 

 
 

 
 

Cargill har via forsøg påvist fordelene ved 

fodringsprogrammet Livelle™ Transition og 

forsøgsresultaterne viser en stigning i grisenes 

fødselsvægt på 2,7 % og levedygtigheden på 

2,1 %, som vist i figur 2. 

 

 

 

 

 
Forbedret fodring fra fravænning til brunst kan 

også påvirke smågrisenes levedygtighed i positiv 

retning. I en periode på 4-6 dage restituerer soen 

efter diegivningsperioden og forbereder 

brunsten. En forbedret fodersammensætning 

øger kvaliteten af oocytproduktionen, som er 

udgangspunktet for et ensartet kuld. Dette har 

ført til udviklingen af Livelle™ Profert. 

 

 
 

Forsøg med Profert viser en stigning i grisenes 

fødselsvægt på op til 11,5 %, som vist i figur 3. 

Derudover fik søerne, som havde fået tilskud af 

Profert, 40 % færre grise med en fødselsvægt på 

under 1 kg, sammenlignet med kontrolgruppen. 

 

 

Proviox™ - Understøtter soens stofskifte, 

fosterudviklingen og reducere 

oxidativt stress. 

 

 

 

Figur 3 Livelle™ Profert: Effekt på grisenes fødselsvægt 

og ensartethed. Kilde: Cargill research, Holland, 2014. 

 

Provilyt™ - Stimulerer leverfunktionen og 

øger soens energi under faringen 

og i den tidlige laktation. 

Reducerer soens vægttab mindre 

under laktationen (Cargill 

research, 2016). 

 

 

Figur 2 – Positiv effekt af Livelle™ Transition på 

levedygtighed og fødselsvægt. 
Kilde: Cargill research, USA, 2016 

 

Profert - Et tilskudsfoder, som er rigt på 

glykogene komponenter, der 

stimulerer reproduktions-

hormonerne og tilfører mikro-

næringsstoffer, som er essentielle 

for den tidlige fosterudvikling. 

 

Forbedret fodring fra fravænning til brunst  

 
 

LivelleTM Transition → højere levedygtighed 
 

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne hos SCA Danmark er du velkommen til at 

kontakte din SCA konsulent eller kontoret på tlf. 87 610 727.   
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