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Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i at høre mere om LivelleTM Transition 

og/eller LivelleTM Profert, så besøg SCA Danmark på NutriFair d. 17.-18. januar 2018.   

 

I takt med at kuldstørrelsen til stadighed har 

været stigende igennem flere år, er en af 

konsekvenserne at fødselvægten samtidig er 

faldet. I mange tilfælde er også spredning af 

fødselvægten på den individuelle gris inden for 

det enkelte kuld blevet større. Dette har 

konsekvenser for den totale overlevelse af 

pattegrisene fra faring til fravænning. 

 

 
Udviklingen af et avanceret foderprogram har 

bekræftet, at en forbedret ernæring til soen i 

vigtige faser af avlscyklussen øger smågrisenes 

fødselsvægt og levedygtighed. 

Cargill Animal Nutrition har påvist at en 

forbedret fodring, i forskellige faser af soens 

reproduktionscyklus, kan hæve leve-

dygtigheden hos pattegrisene. 

Derfor er LivelleTM Transition blevet udviklet 

til optimal fodring omkring faring og LivelleTM 

Profert er udviklet til brug inden løbning.  

 

 

Særligt omkring faring gennemgår soens krop 

store forandringer, som forbereder hende på den 

forestående faring samt den efterfølgende 

diegivning.  

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™, 

Proviox™ og essentielle mikronæringsstoffer.  

Cargill Animal Nutrition har 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 1. 

 

 

 

Forbedret fodring fra fravænning til brunst kan 

også påvirke smågrisenes levedygtighed i 

positiv retning. Cargill Animal Nutrition har 

udviklet produktet Profert, som giver en 

gennemsnitlig højere fødselsvægt, samt en 

mindre spredning inden for samme kuld.  

Profert er en topdressing som har et højt 

indhold af glukogene sammensætninger 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.  

Figur 1 – Positiv effekt af Livelle™ Transition på 

levedygtighed og fødselsvægt. 

Kilde: Cargill research, USA, 2016 

 

Bedre fodring efter fravænning 

 

Fokus på levedygtighed 

Bedre fodring omkring faring 
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Øget levedygtighed hos smågrisene skaber værdi i soholdet – 

Flushing for højere fødselsvægt! 
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