
Problemet ved fravænning
Udviklingen i svineproduktionen giver os udfordringer fordi, der fravænnes flere og flere grise 
per årsso. Derfor bliver soens mælkeproduktion en begrænsende faktor for grisens vækst. Sø-
erne får flere grise hvilket resulterer i en lavere fødselsvægt og grisene derfor skal bruge længe-
re tid til at nå optimal slagtevægt. 

Hvorfor fodre i diegivningsperioden 
Der er stor forskel på tilvæksten besætningerne i mellem, men hvad er egentligt årsagen til det-
te og kan vi påvirke det?

Figur 1 viser med de tre søjler 
hvor stor påvirkningen de tre mål-
te paremetere har på tilvæksten. 
Effekten af vægten ved fravænning 
er meget lille. Det forklarer kun 3% 
af den samlede variation i tilvæk-
sten. Grisens vægt ved fødsel har 
større betydning, det forklarer 21 
% af variationen i tilvækst. Ende-
lig forklare indtaget af startfoder i 
diegivningsperioden 44% af vari-
ationen i tilvækst. Grisenes mave 
tarmsystem skal trænes i at fordøje 
foderet næringsstoffer fra foderet. Grisens mave er kun vant til at fordøje de næringstoffer der 
er i soens mælk. Efter fravænning er det pludselig stivelse og planteproteiner grisen skal for-
døje. Amylase er det enzym der skal nedbryde stivelsen i kornet, uden dette enzym kan grisen 
ikke udnytte energien i stivelsen.  

Figur 2 viser at produktionen af 
amylase stiger markant hvis grisen 
tildydes startfoder i diegivnings-
perioden. Effekten er procentvis 
størst ved de 4 uger gamle grise. 
Proteinet i fravænningsfoder stam-
mer typisk fra sojaprotein og tildels 
skummetmælkspulver og fiskemel. 
Protease er det enzym der nedbry-
der protein i planter og aktiviteten 
af dette enzym øges også ved brug 
af startfoder. 

Betydning af foderoptag før og efter  
fravænning
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Alle disse faktore er med til at minimerer det energi underskud der opstår når grisen fravænnes. 
Vi skal derfor søge løsninger der minimerer grisens energi underskud. Startfodret udgør kun 
omkring 2% af det foder der skal bruges for at producere et slagtesvin, men det har stor indfly-
delse på produktiviteten hele vejen igennem. 

Porcimixer en del af løsningen
Porcimixeren udfodrer opblødt foder flere gange dagligt. Det er almindeligt kendt at grise der 
fodres med opblødt foder af den rette sammensætning, hurtigere kommer i gang og herved 
opnår en forbedret tilvækst. Mange daglige udfodringer har en stimulerende effekt på grisenes 

ædeadfærd, og med 
opblødt foder bliver 
foderoptag optimeret 
yderligere. En forøgelse 
af det daglige foderop-
tag, betyder en stigning 
i det generelle nærings-
stofoptag, hvilket har 
stor betydning for foder-
effektiviteten, men også 
for grisens sundhed. 
Ofte optager grise den 
første uge efter fravæn-
ning mindre foder end 
det de har behov for til 
almindeligt vedligehold, 
hvilket i bedste fald be-
tyder at grisene vejer det 
samme én uge efter fra-
vænning, som på selve 
fravænningsdagen. 

Dette forebygger Porcimixeren ved at hjælpe den lille fravænnede gris bedre i gang. Den lille 
gris kan godt vokse den første uge efter fravænning. Porcimixeren kan håndterer 40-60 grise 
ad gangen og flere når der samtidigt tilbydes foder via almindelig foderautomat. Porcimixer 40 
har flere udfodringer i timen og aktiverer derved grisene til at æde foderet. De hyppige ud-
fodringer er yderligere med til at sikre en høj hygiejne. Ved hver udfodring anvendes der ca. 
35 gram tør-foder opblandet i reguleret vandforhold. Foderet står i støb samtidig med, at en 
fjedersnegl er med til at sikre foderet er 100 % opløst inden udfodring. Herved sikres at foderet 
altid er homo-gent og velsmagenede ved udfodringen. 
Der er monteret føler, for at styre tildelingen og sikre frisk foder. 
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