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SELEKTION AF POLTENE –
BESÆTNINGENS FREMTID

Poltene er besætningens fremtid, det er altså den, der afgør fremtidens produktion. 

Derfor er det vigtigt at:

• Sikre de bedste betingelser under opvæksten

• Plads, menneskelig kontakt, ingen stress, stabile og jævne grupper

• Selektere med hård hånd flere gange inden de er løbeklar

• Sikre gode forhold for et langt og produktivt liv for søerne

Indkøb af polte eller hjemmeavl med kernestyring?



SELEKTIONSPARAMETRE
– DANBRED VS. TOPIGS



SELEKTIONEN – EN DYNAMISK PROCES 

• Start allerede i farestalden

• Restriktiv fodring fra ca. 65 kg

• Polten har genetik til at vokse hurtigt, hvis den får lov

• Langsom tilvækst sikrer god holdbarhed 

• Indkøb ved 10 uger = 7-14 % frasortering (DB)

• Du skal sikre, at du har polte nok!

• Selektering ved fødsel, 7kg, 30kg, 65kg og før løbning

• Er polten kasseret, er den kasseret!



LØBEKLAR

• Rygspækmåling (13-15mm)

• Alder (32-34 uger)

• Jævne løbehold

• Noter første brunst på poltene

• Anden brunst = første løbning

• Kan være svær at styre, men forsøg så vidt muligt



HOLDBARHED KONTRA HULD

Kilde: Bruun et al. (2020): Meddelelse nr. 1206

En fodringsstrategi, der sikrer den optimale rygspæktykkelse og vægt ved 

løbning, skal sikre holdbarhed i soholdet og vægtes derfor højt



Bovbjerg Økologi A/S

Polte – fremtidens søer
Hvad vi tænker og gør



Bovbjerg Økologi kort fortalt

 600 søer i opformering fordelt på 
to ejendomme

 400 TN70 søer til slagtegrise 
produktion

 Opdræt af økologiske polte og 
slagtegrise

 Etik, dyrevelfærd og økonomisk 
bæredygtighed

”Vi vil udvikle verdens 

bedste økologiske grise!”



Hvorfor Topigs Norsvin?

 Sparring fra starten med Hestbjerg Økologi

 Robuste søer og pattegrise -> lavere dødelighed og god etik

 Spise og kødkvalitet -> god afregningspris

 Omgængelige dyr, ikke i mål, men systemet finder dem der virker

 Afbalanceret avlsarbejde, effektiv og etisk griseproduktion



Poltens liv hos os i Bovbjerg Økologi

Bedste LL 
polte løbes 
med LL (nye 

og bedre 
gener)  

Poltene bliver 
en del af 

”kernen” som 
krydses med Z-

line

TN70 poltene 
går 9-11 uger 
ved soen. Kun 

polte med 
minimum 15 

patter mærkes 
som avlsdyr.

Indsættes i 
stald og fodres 

med 
optimeret 
poltefoder

Vaccination 
ved 12 og 15 

uger. Her laves 
ligeledes 
selektion

Salg ved 
ønsket alder, 
her selekteres 
primært på 

exteriør



Hvad kan vi ift. den 

gode polt?

 Stor mængde og satsning på flere
orner giver mulighed for selektion

 Stor fleksibilitet i leveringer, mulighed
for saneringer osv.

 Mulighed for specialisering, fx mere 
korrekt fodring

 Basis vaccinationer herunder fx
glæsser, influenza m.fl.

 To lokationer med god GIS placering
giver leveringssikkerhed

 Håndtere galtgrisene, så de ikke
laver ”ballade” ude hos jer ☺



Anledning til spørgsmål og kommentarer
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