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In-gris tall og tidslinje for siste 5 år

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Beregna avvente pr. årspurke 23,9 26,9

Totalfødte pr kull 14,3 14,9

Dødfødte pr kull 1,2 1,1

Avvente pr kull 11,1 12,2

Døde til avvenning, % 15,1 12,4

Total dødelighet, % 22,4 18,6

Omløps% 7,3 5,6

MMA, av tot sykdomsreg 17,9 10,9

Lansering nytt purkefôr Full overgang til TN70

Start innføring av TN70

Hva er genetikk og hva er fôr???
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Status og utfordringer med fôring av purker før 2014

Status fôring før 2014

• Tradisjonell fôring med et fôr i hele syklus, 
svært lite bruk av drektighetsfôr

• Bruk av diefôr med mye fett/energi (lavkarbo) 
og lavt på lysin/protein

• Lite bruk av fiber i kraftfôr til purker generelt 
og mindre bruk av grovfôr

• Overgangsfôring rundt fødsel gikk ut på å 
redusere tildeling av fôr for å forebygge MMA

Utfordringer før 2014

• Magesår

• Holdtap og bogsår

• MMA 

• Stor andel totaldøde 

(dødfødte + døde til avvenning)

• Dårligere fruktbarhet



Fôring i en fase har stor betydning for resultat i andre faser

Drektighet
116 dager

Fødsel
7-14 dager

Dieperiode
33 dager

Holdtap

Avvenning til ins
15-20 dager

Råmelk

Antall 
levendefødteFødselslengde

Fruktbarhet

Smågrisvitalitet 
Homogenitet

Eggmodning 
-løsning

Dekningsbidrag/økonomi

Holdbarhet
Helse og fruktbarhet

Produksjon



Hva har vi lært om purkefôring?

• Purkene trenger helt forskjellig fôrsammensetning i 
dietid og drektighet

• Purkene trenger nok protein til melkeproduksjon

• Purkene trenger nok energi og nok glukose til 
melkeproduksjon

• Purkene trenger lite protein til vedlikehold i 
drektigheten

• Purkene trenger nok fiber i både drektighet og dietid

• Purkene er sårbar rundt fødsel, og har stor fordel av 
overgangsfôring med spesialfôr



Purkefôr før Purkefôr nå
FORMAT Drektig

Lav på energi
Lav på lysin/protein
Fiber

Velferd i fôkus

FORMAT Die 
eller 
FORMAT Die Super

Hva er rett purkefôring?

Purkefôr nå Purkefôr nå
FORMAT Fødsel

Fordøyelig fiber
Mineraler

Kort grising
Råmelk
Forebygge MMA

FORMAT Laktasjon

Konsentrert
Mye energi
Mye stivelse
Mye lysin/protein

Melk i fokus

Purkefôring nå



Framgang i smågrisproduksjonen på Mære Landbruksskole 
ved endring av fôr og strategi

Fôring 1-fase 3-fase

Dødfødte 1,4 1,1

Holdtap (vekttap, kg) 27,3 23,2

Antall avvente 12,6 12,6

Kullvekt ved avvenning, kg 122 138

Avvenningsvekt, kg 9,8 11,1

Fôropptak pr dag i dieperiode, FEn 8,0 7,5

3-fase:
Færre dødfødte
Lavere holdtap
Mye høyere kulltilvekst og 
avvenningsvekter

Forklares med:
Mye fiber rundt fødsel
Nok protein og stivelse i 
dietida



Overgangsfôring med FORMAT Fødsel gir også resultat

uten 

Fødsel

med 

Fødsel

Dødfødte 1,1 0,8 0,52

Antall avvente 11,8 a 13,0 b <0,01

Kullvekt ved avvenning, kg 134 143 0,07

Fôropptak pr dag, FEn 7,3 7,6 0,36

Holdtap, kg 23 21 0,4

færre dødfødte 
flere avvente 

høyere kulltilvekst totalt og pr dag 
høyere fôropptak hos purka

Mindre holdtap



Salg av purkefôr i Felleskjøpet, %-vis fordeling

FKA FKRA

FORMAT
Teoretisk 
fordeling 2017 2017

Drektig 43 24 8

Laktasjon 43 33 12

Purke 9 42 79

Fødsel 5 1,1 1,1

Ca 1% salg av FORMAT Fødsel tilsier at ca 20% av purkene får FORMAT Fødsel.

Ennå stort potensial for forbedring av produksjonsresultatene og sparing av 
kostnader ved å øke bruk av Drektig og Laktasjon

DB – kalkyler viser at det er stor lønnsomhet i å investere i ekstra silo og sløyfer

Stort potensial for 
-kostnadskutt 
-bedre dyrevelferd 
-redusert nitrogenutslipp

-bedre 
produksjonsresultat



Hva sier 5 års erfaring med ny fôringsstrategi ?

• Generelt svært godt fornøyde kunder 

• Lite støy, stille kunder tolkes som fornøyde kunder

• Vanskelig å skille Ingris-tall på forbedring som skyldes genetikk og fôr, MEN

• Mære Landbruksskole viste stor framgang av endring allerede på den gamle hybridpurka, 
og Mære nr. 5 på Ingris-toppen for 2017!!

• Det har vært helt avgjørende at det var nytt fôr på plass for at TN70-purka presterer så 
godt som den gjør!

• Salgsstatistikk viser at det er mye mer å gå på når det gjelder å ta i bruk dagens 
purkefôringskonsept 

• Fôring er derfor viktig for å ta ut enda mer av TN70-purka sitt potensiale

Fôret finnes, det gjelder å få produsentene til å ta det i bruk!



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FK Lansering av nytt purkefôr Full overgang til TN70

Start innføring av TN 70

Når får vi full overgang til 
fasefôring?

Lykke til!


