
Der er i hele produktionscyklus potentiale til at forbedre 
produktiviteten i soholdet, lige fra poltens huld til diegivningen. 
Det kræver en lang række managementmæssige tiltag at forbedre 
soens huld ved fravænning, faringsprocent og kuldstørrelse og 
samtidig sikre ensartede grise ved fødsel. Det er et fokusområde 

blandt svineproducenter såvel som dyrevelfærdsorganisationer verden over.

Løsningen – Best practice

Punkter til overvejelse og yderligere information

Forbedring af produktiviteten 
hos søer og polte 
Dyregruppe: Avl
Land: Storbritannien
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Cost-benefit 
analyse

Besætningen: Svineproducent David Goodier, ejer af en Full Line produktion, indførte 
overvågning af poltene på strategiske tidspunkter i den første cyklus for at optimere huld 
og præstation samt øge fastholdelsen af de unge søer i produktionen.
Systemet: Rygspæk måles på P2 området: 1) ved løbning; 2) ved indsættelse i farestalden; 
3) efter 18 dages diegivning; og 4) ved fravænning. Poltens vægt ved løbning og 
fravænning registreres også. 
Måling af rygspæktykkelse hos polte før faring kan være medvirkende til at identificere 
potentielle risici og til at udarbejde en managementplan for tiden omkring faring eller en 
fodringsstrategi efter faring. Målingen på dag 18 giver en indikation af poltens evne til at 
fuldføre diegivningen. Viser det sig nødvendigt, kan man tildele supplerende mælk eller 
ekstra foder til pattegrisene.
Kroppens protein- og fedtdepoter skal genopbygges efter fravænning, så søerne opnår 
optimalt huld til den efterfølgende faring. Besætningsejeren skal identificere søer, der 
under diegivningen har tømt deres energireserver, og der skal udarbejdes en passende 
foderkurve, der kan minimere effekten på andet kuld.

Korrekt huld hos polte er afgørende for optimal reproduktion gennem livet som so og for 
økonomisk effektivitet. Kropsvægt og rygspækmål er direkte forbundet med huldet og 
foderforbrug.

Link til yderligere 
forskning og 
projektinformation
https://www.eupig.eu/
Link til teknisk rapport
Kontakt RPIG 
(Storbritannien): Ben 
Williams

I analysen af omkostninger 
og gevinster ved systemet 
tages der højde for 
ændringer i 
produktivitetsparametre før 
(2016) og efter (2018) 
systemet blev 
implementeret.
Fordele:
√ Levendefødte/kuld steg 
med 6,3 %, fra 12,7 til 13,5.
√ Fravænnede/årsso steg 
med 8,3 %, fra 10,8 til 11,7.
√ Kuld/årsso steg med 5,4 %, 
fra 2,2 til 2,32.
√ Faringsprocent steg fra 
77,6 til 82,6.
√ De totale omkostninger 
efter systemet blev 
implementeret faldt med 4,9 
% pr. pattegris, primært pga. 
forbedringer i 
produktivitetsparametrene
Omkostninger:
- Ekstra arbejdsindsats på 
8,5 timer pr. 3-ugers cyklus 
(1,5 minut pr. fravænnet 
gris), hvilket gav en 5,2 % 
stigning i arbejdsforbrug pr. 
so/år.
- Rygspækmåleren kostede 
£115 og rygspækscanneren 
kostede £502. Investeringen 
i vægt til vejning af søerne er 
ikke inkluderet.

Denne best practice kan videreudvikles/forenkles; fx kan det i nogle tilfælde vise sig en 
bedre løsning at registrere poltenes væksthastighed ved første løbning.
Foderkurver, som er individuelt tilpasset til polte og søer i en besætning enten under 
drægtigheden eller diegivning, kan medvirke til at optimere dyrenes reproduktion og 
mælkeproduktion. Det bør også prioriteres at optimere foderoptaget blandt diegivende 
søer. Tiltag og systemer, der reducerer risikoen for nedsat appetit og som giver søerne 
mulighed for selv at opnå maksimalt foderoptag er at foretrække.
Der er udgivet adskillige rapporter om polte og søers ernæringsmæssige behov, og i en 
række igangværende forsøg i hele EU undersøges forholdet mellem polte og søers 
udvikling og efterfølgende præstation.
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David GoodierOvervågning af huld er et centralt element
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