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       Global resources….. local support 

SCA a Cargill® Company 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i at høre mere om Profert hos SCA 

Danmark, er du velkommen til at kontakte din SCA konsulent eller kontoret på tlf. 87 610 727.   

 

Har du også observeret at den stigende 

kuldstørrelse gennem de seneste år har givet 

flere små pattegrise?  

Måske har du endda lagt mærke til at 

spredningen inden for det enkelte kuld er blevet 

større?  

Vidste du at grise under 1000 g. ved fødsel og 

svagfødte grise har en højere dødelighed? 

Læs mere om hvordan Profert kan være en del 

af løsningen.  

 

 
 

  

I 2015 udførte Cargill Animal Nutrition en 

større undersøgelse i en produktionsbesætning. 

I denne undersøgelse indgik 550 grise fordelt 

på to ugehold. Undersøgelsen viste tydeligt 

sammenhængen imellem fødselvægten og 

fravænningsvægten. Dette materiale viser at 45 

gram ekstra fødselvægt er lig med 100-150 

gram ekstra fravænningsvægt. Som det kan ses 

på figuren vil grisene ved dag 69 være 1,5 -2 kg 

større, når fødselsvægten stiger med 200 gram. 

Cargill Animal Nutrition har derfor udviklet 

Profert, som hæver fødselsvægten.  

 

 

Profert er en topdressing som indeholder et højt 

indhold af sukkerarter, stivelse og andre 

specifikke komponenter. Den velafbalancerede 

blanding af vitaminer og antioxidanter øger 

follikelvækst, ægcellemodning samt beskyttelse 

af ægget. Et sundt æg giver stærkere fostre som 

fæstnes bedre til børvæggen. Profert nedsætter 

også pH i urinen, hvilket nedsætter risikoen for 

urinvejsinfektioner hos søer. 

Anvendelsen af Profert hjælper med at forkorte 

perioden fra fravænning til løbning, og søerne 

viser samtidig tydeligere brunst.  

Profert giver en øget fødselsvægt, som kan 

resultere i op til 150 g højere vægt ved fødsel. 

Den øgede effekt på den gennemsnitlige 

fødselsvægt er båret af en mindre spredning på 

grisenes fødselsvægt, da færre grise vil være 

små ved fødsel. En øget fødselsvægt vil give en 

lavere dødelighed.  

Profert anvendes som topdressing på 

løbestaldsblandingen. På fravænningsdagen 

tildeles 1 kg per so i en fodring. Efterfølgende 

tildeles 2 x 250 g Profert dagligt frem til første 

insemination.  

 

Profert har vist samme tendenser ved 

afprøvning i danske besætninger.  

Effekt af fødselsvægt  

Hvordan bruges Profert? 

Hvorfor bruge Profert?  

Hvad er Profert?  
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Profert- Flushing for højere fødselsvægtProfert – 

Flushing for højere fødselsvægt! 
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