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Udfordring: 

- 3040 grise pr årsso har konsekvenser 

-  Det er blevet meget sværere, at holde god funktion på søerne.  

-  Krav om præcision mht. pasning og fodring. 

 

- Der er rigtig mange forsøg igang, for at finde den mest optimale 
fodring.  

- Der er rigtig mange meninger I spil.  

Mål : holdbare søer, der kan fravænne store stærke grise, der er klar til 
foder uden zink og minimal medicin.  

I dag : udpluk af interessante temaer – mest diegivende søer!  
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EMNER  

• Diegivende søer 

• Normer 

• 3 modeller til regulering af protein og fiber i diegivningsperioden.  

• Råvarevalg i foderblandinger.  

• Foderkurven  

• Foderfordeling over døgnet.  

• Kort om drægtige søer  

• Normer - vores afvigelser 

• Foderkurver / spækscanning  

• Kort om poltene 

• Andre fokuspunkter 

• Sæt tiltagene i system 

3
 



NORMER  

DIEGIVENDE SØER  

St. ford. Pr  

FEso 

2013 2016 2017 

Råprotein  110 125 118 

Lysin  6,6 7,7 7,7 

Methionin 2,1 2,46 2,4 

Treonin 4,3 5,0 5,0 

Tryptofan 1,3 1,54 1,54 

Valin  5,0 5,85 5,3 

Ford. fosfor 2,7 3,0 3,0 

Diegivende søer: 

- Vi har afprøvet et stort 

spænd 

- Nogle fortsætter med høj 

norm, med gode resultater 

- Mange har problemer som 

kræver tilpasninger 
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TILPASNINGER I 

DIEGIVNINGSPERIODEN   

Hvorfor tilpasninger 

Mange har haft udfordringer med: 

• Diarre ved grisene 

• Søerne går i stå. Stopper med at malke efter 3-8 dage.  

• Yver svinder delvist ind 

  

Tilpasninger i praksis: 

A. Overgangsfoder fra indsættelse i farestalden til dag 2  

B. Tildeling af ekstra sojaskrå fra dag 2 e. faring  fravænning 

C. Proteintilpasning i forhold til optimeringer 
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A:  OVERGANGSFODER 

 

Overgangsfoder/fiberblanding: 

• Fra indsættelse i farestalden  dag 2 

• Ca. 1 kg pr so pr dag  

• Øget fiberindhold i foder og dæmpet 
protein niveau.  

• Formål :  

• Lettere faring 

• bedre start på laktation. 

• Højere proteintildeling når 
søerne er i gang med 
mælkeydelsen 

 

• Seneste justeringer i blandinger: Mere 
protein. Protein af høj kvalitet.  

• Succesrate : 50% ?? 
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Eksempel: 

 råvare Indhold 

Byg 70%  

Roepiller 10%  

Fiskemel  5%  

EP100/soyaprotein 5% 

Fedt 5% 

Mineral  5% 

Salt (+) 



B: EKSTRA PROTEIN  

Ekstra protein, når søerne malker: 

 

• Fra dag 2  fravænning  

• Ingen øget fiberindhold i foder 

• Protein øges i takt med 
mælkeydelse.  

• Mulighed for finjustering af protein 
ved at tildele søerne forskellig 
mængde soyaskrå  

• Det kræver en fodermester, der har 
overblik!!  

 

• Succesrate : 50 % ?  
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Eksempel: 
 

Alm. Diegivningsfoder  

+ 50 gram sojaskrå pr dag fra 
dag 2 

øges i step  200 gram på dag 
14.   

Fortsætter til fravænning  

 



 

 

C1:  PROTEINTILPASNING 

Udfordring: 

Hvis man køber korn ind løbende og optimerer med 122 
gram ford råprotein/Feso. Så vil faktisk indhold variere 
fra 114-130 gram !!  

 

Lidt det samme problem ved gastæt silo og planlager 
uden udlægning i lag 

 

Hvad kan man gøre ? 

Nr 1 : Mål protein og tilpas – men det kan 
ikke altid lade sig gøre  

Alternativ: Man kan variere i step :  

Enten ud fra faktisk måling af protein i korn 

Eller visuel vurdering af mælkeydelse / diarré ved 
grisene.  

• Denne model er en del der bruger 

• Det er til at finde ud af!  

• Skriv step på ugetavle – så udvikling kan følges 
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Eksempel: 

 

råvare indhold 

Hvede 41,6 % 

Byg 33,1% 

Sojaskrå 9,3 %  

Roepiller 3% 

Fedt 2,5% 

Rapsskrå 2,5% 

Solsikkeskrå  3,0%  

Mineral  5,0% 



 

3 ”HÅNDTAG” TIL 

JUSTERING AF FODER  

A   Overgangsfoder fra indsættelse i farestalden til dag 2  

B   Tildeling af ekstra sojaskrå fra dag 2 e. faring  fravænning 

C1 Proteintilpasning i forhold til optimeringer 

C2 Proteintilpasning i forhold til optimeringer – egen proteinmåler 

 

Overvej om en af disse motoder er værd at prøve hos jer. 

Det kan være nødvendigt for at nå: 

• Maksimal mælkeydelse 

• Minimal diarré 

• Store stærke grise ved fravænning 
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FODERTIDER  

DIEGIVENDE SØER 

Hvis det er muligt:  
 

 

 

 

 

 

 

• Vi skal sprede tiderne mere over døgnet – ellers har søerne ikke energi nok til 
en nattefaring.  

• Flere oplever uændret samlet dødelighed, selv om der er aftenfodring.  

• Ved vådfodring : juster på % fordeling af foder 

• Suppleringsfoder – typisk om formiddagen 
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3 daglige 

fodringer 

4 daglige 

fodringer 

1. 7,00 7,00 

2. 13,00 11,30 

3. 20,00-21,00 14,30 

4. 20,00-21,00 



DIEGIVENDE SØER 

TYPISK RÅVAREVALG  

Diegivende søer: 

- Havre – udmærket  

- Solsikke – hvis prisen 

tillader det, og der er behov 

for mere struktur. 

- Fiskemel, EP100 og HP 300 

afprøves ved problemer 1-

2% 

- Ca. 108-110 Feso /100 kg  
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råvare indhold 

Hvede Typisk lidt mere 

end byg  

Byg +  

Sojaskrå +  

Roepiller Typisk 3% 

Fedt Typisk 2,5-3,0% 

Rug + hvis det er i 

drægtighedsfoder 

Havre + 

Solsikkeskrå  +  

Mineral  + 



FODERKURVER I FARESTALDEN  

Søerne fodres lidt hårdere i starten af diegivningen end tidligere  

 

 

 

 

 

• Gylte typisk minus 1 FEso 

• Maksimal foderstyrke lægges på 9,5 -10,0 FEso. Undersøgelser 
viser, at man får for lidt for at give søerne mere. Der kan dog være 
magre søer, der skal lidt højere op 

 

1
2
 

Dag efter FEso FEso

faring idag tidligere

før faring 3 2,5

1 3,5 2,5

7 7,5 5,5

14 8,5 7,5

15--> 9,0-9,75 11,0-12,0



NORMER  

DRÆGTIGE SØER  

• Her tester vi højere indhold 

af aminosyrer og protein for 

at øge fødselsvægten 

• Alternativt mere 

foder/protein i de sidste 

uger før faring 

• Pas på overdrivelse af 

protein  for lidt spæk   

• Mulighed for fasefodring? 
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4-5 

95-98 

1,8 

3,6 



DRÆGTIGE FODERKURVE 

 – VORES UDGANGSPUNKT 

*VED MULIGHED FOR  INDDELING AF SØER I HOLD EFTER HULD – SPÆKSCANNING 
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ERFARINGER MED SPÆKSCANNING  

= MERE JÆVNT HULD 

• Betydelig bedre funktion af soen i farestalden. 

• Lettere faringsforløb  

• Færre  skuldersår 

• Bedre fodringsøkonomi – færre foderenheder pr årsso. 

• Bedre holdbarhed af søerne. 

• Det tager tid at scanne – men det spares ved færre problemer med søerne 

• Hvordan – spørg team sohold. 
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POLTE 

 

Normer 

 

 

 

 

 

 

 

• Bemærk : diegivningsfoder ligger langt over disse normer.  

• Det er vigtigt at poltene ikke gror for stærk, ellers mister vi 

holdbarhed  
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NY FODERKURVE POLTE 

 

Ny højere kurve. 

• Bedre holdbarhed 

• + 0.5-1.0 mm 
rygspæk ved løbning 

• Vigtigt:                  
Følg anbefalingerne 
med lavt 
proteinindhold i 
poltefoderet.  

• Mål: 

> 12 mm rygspæk v/ 
inseminering 

 

 

 

v/ 6,0 g ford. Lysin 30-145 kg    



ANDRE FOKUSPUNKTER  

Præcisions fodring af søer.  

• Mavesårstest – fast hver 3/6. måned.  

• Formalingsgrad tilpasses efter fund.  

• Brug kun kvalitetskorn.  

• Betal evt. nogle ekstra kr /100 kg for kvalitet 

• Sørg for hurtig nedtørring af kornet – til næste år.  

• Mælke -og/eller tørfodringsanlæg  til smågrisene.  

• Kritisk vurdering af tilsætningsstoffer og råvarevalg 

• Kan det nuværende foderanlæg håndtere fasefodring. 

• Lav fasefodring til både diegivende og drægtige – ved 
renovering/nybyggeri 
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SÆT TILTAG I SYSTEM 

 

• Mange spændende håndtag at justere på  

• Få lavet en plan over, hvilke tiltag der er mulige / giver mening 
præcis i jeres besætning – nu har i en håndfuld håndtag. 

• Giv forsøgene tid til at virke 

• Vær kritisk, når du vurderer effekten.  
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