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Fysiologiske/fysiske begrænsninger:

Adgang til foder/føde 2-3 måltider ”Altid”

Foder/føde indtag foderkurve appetit

Dagligt fedttab (uden muskeltab) ~100 g   ~100 g

Daglig fedt aflejring ~ 200-400 g       ~100-300 g

(mave er fysisk begrænsende)

God ernæring / Sund kost Balanceret foder  Varieret kost

SØER OG MENNESKER – LIGHED OG FORSKELLE
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Alle individer har

• Et dagligt behov for energi

”udgifter” til vedligehold, 

produktion og reproduktion, 

• Og en daglig forsyning af energi

”indtægter” fra foder

(mængde x energi-indhold)

ENERGI-BEHOV OG -FORSYNING Kvinder 8,4 MJ/dag 

Mænd 10,5 MJ/dag
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SOENS ENERGI-BEHOV I EN REPRODUKTIV CYKLUS

Faring

Top-laktation

200 kg so ved løbning
+0,2 FE/d for hver 25 kg

Ved 12 grise
+0,5 FE/d pr gris

(NB: behov til fysisk aktivitet IKKE inkluderet)
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Oveni kommer behov til fysisk aktivitet. 

Varmeproduktionen fordobles når en so rejser sig!

• Kamp om rangorden (Dynamiske grupper højere behov 

end faste grupper)

• Kamp om foderet (gulvfodring)

Behov til fysisk aktivitet: ½ - 1 FE/dag 

(forskel imellem reproduktive stadier, besætninger og individer)

ENERGI-BEHOV TIL FYSISK AKTIVITET
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Når energiforsyningen er

For lav

Balance er negativ

Passende

Balance = 0

For høj

Balance er positiv

E-BALANCE HOS MENNESKER
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Soens energiforsyningen 

kan også være

For lav

Passende

For høj

< 15 mm

> 19 mm

15 - 19 mm

E-BALANCE HOS SØER
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< 15 mm

Magre søer er problematiske pga:

• Skuldersår                

• Dårlig reproduktion

(Men mælkeproduktionen er høj)

PROBLEMER MED MAGRE SØER
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Hvordan bør vi fede magre søer op?

Kraftig/Moderat overforsyning af energi (+ 20-30 % ekstra foder)

Gerne ændret fodersammensætning, hvis muligt: 

Ekstra fedt, lavt protein => fedtaflejring uden protein afl.

PAS PÅ: Højt protein i foderet => søer bliver større og større.

Opfedning kan fortsætte indtil søer flyttes til farestald. 

OPFEDNING
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Fede søer er problematiske fordi:

• Lav appetit i farestald

• Stort foderforbrug (yo-yo)

• Svære faringer

• Lav råmælksproduktion

• Lav mælkeproduktion

> 19 mm

PROBLEMER MED FEDE SØER
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Hvordan bør vi slanke de fede søer?

Fede søer slankes ”automatisk” i farestalden 

Lav underforsyning af energi (træk dem 10-15 % i foder)

Lav underforsyning => fedtforbrænding uden 

tab af muskelmasse

15% underforsyning => ca. 8 kg fedttab på 70 dage

”Slankekure” bør afsluttes senest dag 70 i drægtighed

=> undgå at grisenes vækst efter fødsel ”præges” negativt

SØER PÅ SKRUMP
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En effektiv slankekur: Lav/moderat underforsyning med energi

Acetyl-CoA
Kulhydrat

Fedt fra krop

Tab af fedt UDEN tab af 

muskelmasse!

EFFEKTIV SLANKEKUR
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En ekstrem slankekur: Kraftig underforsyning med energi

Acetyl-CoA
Kropsprotein

Fedt fra krop

Muskelmasse tabes for at 

”drive” fedtforbrænding

=> Stort vægttab, MEN

lille ændring i fedningsgrad

Gris: Acetat

Mennesker: Acetone

Leveren

belastes!

EKSTREM SLANKEKUR
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En effektiv slankekur for mennesker – virker den på søer?

Acetyl-CoA
Højt protein-indhold

Fedt fra krop

Ja! For energi udnyttes dårligt

MEN dyr løsning i forhold 

til fodereffektivitet!

PROTEIN-KUR TIL SØER?
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Hvordan opnår vi et lavt foderforbrug?

Huldstyring af individer!

Fede søer: For dyre i foder, mens de opbyggede fedtdepoter

Magre søer: For dyre i foder, når huldet skal gen-etableres

MINIMERING AF FODERFORBRUG - HULDSTYRING
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Forestil jer 2 højtydende søer:

1. Optimalt fodret, mælken laves udfra foderet 

2. Lav appetit i dieperioden, så soen malker af kroppen

Effektivitet: Energi fra fedt-depot -> mælk er 89%
Re-etablering af huld: Energi fra foder -> aflejring på 65%

….svarende til et varmetab til mælkeprod. på 42%

….svarende til et varmetab til mælkeprod. på 22%

=> samlet effektivitet på 58% (0.89 x 0.65 = 0.58) 

Effektivitet: Energi fra foder -> mælk er 78% (Theil et al., 2004)

HVORFOR ER MOBILISERING DYRT PÅ DEN LANGE BANE?
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Hvad sker der når protein-forsyningen IKKE er optimal? 

For lav daglig protein indtag

Drægtige søer

- taber muskelmasse

Diegivende søer

- taber muskelmasse

- yder for lidt mælk!

For højt dagligt protein-indtag

Overskud udskilles

Lever og nyre belastes

Energiudnyttelsen falder

Foderudgifter stiger

MINIMERING AF FODERFORBRUG - PROTEINFORSYNING
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PROTEIN: BEHOV, INDTAG OG BALANCER I DRÆGTIGHED

(For?) Høj forsyning 

Kun nødvendigt

for unge søer
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Hvad skal vi ellers gøre for at opnå et lavt foderforbrug?

Fodre grisene så tæt på behovet som muligt – i alle faser!

(polte, gylte, drægtige (tidlig/mid, sen) og diegivende) 

Normerne (koncentration) er kun den halve sandhed!

Normerne SAMMEN med anbefalet foderstyrke er vores bedste 

bud på optimal daglig forsyning!

MINIMERING AF FODERFORBRUG – ANDRE NÆRINGSSTOFFER
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Energi (kommer fra > 80% af foderet)

=> FODERSTYRKEN BESTEMMER!

Protein (ikke-essentielle aminosyrer)

Essentielle aminosyrer (11 stk)

Essentielle fedtsyrer (2 stk)

Mineraler (6 makro- og 6 mikromineraler)                             (             )

Vitaminer (12 stk)                                                        (                              )

FODERET SKAL OPTIMALT FORSYNE GRISEN MED
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Foderforbruges kan reduceres ved

• Korrekt foderstyrke OG sammensætning af foder i alle faser, 

idet de tilsammen giver optimal daglig forsyning (mange siloer)

• Reducere protein i drægtighed til ældre søer

• Optrapning af foder ad 2 omgange: d 84 (2.7 FE), d 98 (3.5 FE)

• Huldstyring: Rygspæk-skan for at undgå fede og magre søer

Undgå yo-yo søer. Er det gået galt: 

Fede søer: slankekur i dieperiode/drægtighed– tager tid!

Magre søer: kraftig opfedning i drægtighed (lav protein?)

KONKLUSION
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TAK 


