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Fôring av purker 



Fôring i oppdrett 

• Den norske purka er stor i internasjonal 
sammenheng! 

– Dette gir unødig høye fôrkostnader, dårligere 
holdbarhet og økt risiko for bogsår og ihjelligging 
av smågris 

• Begrens purkas størrelse 

• Restriktiv fôring i oppdrettet 

– Ikke slaktegrisfôr 

– Svakere fôrkurve 

– Drektighetsfôr fra første inseminering/bedekking 



Drektighet 

• Vedlikeholdsfôring 

• Holdkorrigering 

• Bygge opp skjelettet 

• Fokus på fiber 

– Mage-tarmhelse 

– Metthetsfølelse 

• Fostertilvekst siste 3-4 uker 

 



Rundt grising 

• Høye fødselsvekter 

• Kortvarig grisingstid 

• Råmelkproduksjon 

 



Dieperiode 

• Høy melkeproduksjon 

• Høyt fôrinntak 

• Lavest mulig holdtap 



Ulike proteinkrav og aminosyreprofiler  
til drektige og diende purker  

• Moderat proteinnivå i drektighet 
– Bremse tilvekst 

– Rimeligere fôring 
 

• Høyere proteinnivå i dietid 
– Høyere melkeproduksjon 

– Lavere vekttap 

 

 

 

 



Drektighetsperioden 
Fordeler med drektighetsfôr 

• Lysin (redusert) 

• Unngå for store purker 

• Stimulere til oppbygging av fettreserver 

• Spare fôrkostnader 

 

• Fiber (økt) 

• Metthet – velvære - tarmfunksjon 

• Opprettholde magevolum 

• Forebygging magesår 

 

• Mineralsammensetning (annen) 

• Beinbygging 

• Oppbygging av kalsiumreserver 

Ett fôr   Purke   

Tre fôr Drektig Fødsel Laktasjon 



• Lysin (økt) 

– Høyere melkeproduksjon 

– Mindre vekttap 

– Effekt på eggutvikling og kvalitet, og dermed fødselsvekt i neste kull 

• Fiber 
– Både Purke og Laktasjon er forbedret i forhold til Die/Die Super 

• Stivelse/Fett 
– Både Purker og Laktasjon er forbedret i forhold til Die Super 

• Mineralsammensetning 
– Ingen forskjell mellom Laktasjon og Purke, men er forbedret i forhold til 

Die/Die Super. Bedret fôropptak. 

Laktasjonsperioden 
Fordel med laktasjonsfôr 

Ett fôr   Purke   

Tre fôr Drektig Fødsel Laktasjon 



Fordeler FORMAT Fødsel 

• Stimulerer råmelkproduksjonen 

• Spesielt høyt fiberinnhold… 

– ..av riktig fiberkvalitet 

– Stimulerer råmelkproduksjonen og kvaliteten på råmelka 

– Reduserer lengden på fødselsforløpet 

– Lavere spegrisdødelighet 

– Øker fôropptaket i tidlig laktasjon 

 

Ett fôr   Purke   

Tre fôr Drektig Fødsel Laktasjon 



Kraftfôrsortiment til purker 

• FORMAT Purke - «allround fôr» 

• FORMAT Drektig – drektighetsperiode 

• FORMAT Løsdrift- drektighetsfôr ved 

appetitt 

• FORMAT Laktasjon -dieperioden 

• FORMAT Fødsel - perioden rundt fødsel 

 

• Komplettblandinger og Softblandinger 



Fra ett fôr til to eller tre 

NB!  
FORMAT Fødsel kun 50% av 

fôrrasjonen. Ikke i våtfôr. 
Ca 35-40 kg per purke 

NB!  
FORMAT Drektig i våtfôr 



De som ønsker topp resultater i framtida  
bør vurdere muligheten for å kunne bruke 

 mer enn en blanding til purkene. 

Purka bør få et kraftfôr med det 
næringsinnholdet hun trenger til enhver 

tid -  ikke for mye, ikke for lite. 



Purkas melkeproduksjon 
• Grisungene 

• Protein 

• Høyt fôropptak 

• Vanntilgang 

 



Fôring rundt grising 

• De siste 2 – 3  dagene før grising vil purka 
normalt redusere fôropptaket selv. Fordelaktig 
å redusere fôrstyrken til ca.  2-2,5 FEn/purke 
og dag.  

• Fokus på fiber 

• Fokus på råmelk 

• Husk grovfôr! 

– Redebygging 

– Tarmhelse, unngå forstoppelse 

 



Vann! 
• God tilgang på friskt vann er viktig! 

– Fôropptak 

– Melkeproduksjon 

• Gir drikkeniplene/karene nok vann? 

– Drektighetsavdelingen: 1,5 l/min 

– Fødeavdelingen: 4 l/min 

• Vann i troa ved grising 



Styrt fôrtildeling 

• Styrt fôrtildeling gir mindre variasjon i fôropptak mellom purkene i 

forhold til appetittfôring 

• Styrt fôrtildeling gir mindre variasjon i produksjonsresultater 

mellom purkene i forhold til appetittfôring 

• Styrt fôrtildeling fram til dag 14-16, deretter fôrtildeling etter 

appetitt 

• 0,4 FEn økning/dag til ungpurker 

• 0,6 FEn økning/dag til eldre purker 

 

 



Flere fôringer per dag 

• Minimum 3-4 fôringer per dag 

• Positivt for fôropptak 

• Reduserer risiko for bogsår 

 

 

• Daglig kontroll av appetitt og fôropptak 

• Juster fôrmengde ofte 

 

Individuell fôring 
 



Grovfôr! 

• Appetittvekker 

• Gunstig for fordøyelsen 

• Reduserer risiko for magesår 

 



GODE 

ERFARINGER MED 

NYTT SORTIMENT! 



Erfaringer Mære Landbruksskole 

• Mære tok i bruk det nye sortimentet høsten 
2013 etter en testperiode våren 2013. 

– Resultater registrert over 7 puljer det siste året 

• Bedring i resultater etter overgang til nytt 
fôringskonsept 

– Økt avvenningsvekt 

– Økt kulltilvekst per dag 

– Reduksjon i holdtap/vekttap 
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Produksjonshistorikk, Mære  

2011 (3 puljer) 2012 (2 puljer) 2013 (4 puljer) 2014 (5 puljer) 

Antall avvente 12,5 12,6 12,5 12,3 

Vekttap dietid, 
kg 

41 27 27 23 

Kulltilvekst, 
kg/dag 

3,1 3 3,2 3,5 



Foreløpige tilbakemeldinger 

• FORMAT Drektig krever lav tørrstoffprosent i 
våtfôranlegg 

– Stor variasjon mellom våtfôringsanlegg 

• Utfordrende å få ungpurker til å spise FORMAT 
Fødsel 

• Tungvint med manuell håndtering av FORMAT 
Fødsel 

 



Foreløpige tilbakemeldinger 

• Lavere holdtap i dietid 

• Råmelkproduksjonen 
kommer raskt i gang 

• God melkeproduksjon 

• Jevnere kull 

• Bedre brunst 

 



Ny rasekrysning- hva nå? 



Fôringsforsøk med ny genetikk 

• Forsøk med LY vs LZ kastrater 

• Samarbeid mellom Norsvin SA og Felleskjøpet Fôrutvikling 

• Smågris fra 5 ulike formeringsbesetninger 

• God kontroll på smågrisens opphav (far, mor, besetning og 
tilvekst i dieperioden) 

• Gjennomført hos Halvor Moshus sommer/høst 2014 

• 578 kastrater 

• 2 avdelinger: tørrfôr og våtfôr 

• Fôring etter appetitt og norm 

• Enhetsfôring. FORMAT Vekst 110 
 

 



Resultater for hele innsettet, begge avdelinger – 
daglig tilvekst 

LY LZ p-verdi 

vekt 3 uker 7,6 7,6 

fødsel – 3 uker 290 289 

3 uker – innsett 401 412 

start – midtvekt 774 776 

midtvekt – slutt 1307 1318 

innsett – slutt 1027 1029 Ikke sign. 
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Resultater for hele innsettet – andre 
egenskaper 

LY LZ Differanse p-verdi 

Fôropptak, FEn 248 244 

Tilvekst, g/dag 1027 1029 

Fôrutnytting, FEn/kg 2,83 2,75 0,08 FEn/kg 0,03 

Kjøttprosent 58,7 57,2 1,5 %-enh. < 0,0001 



Har fôringsregime noe å si for LZ? 

 

Avdeling 1 Våtfôring: LZ 

Fôrkurve appetitt – inntil 3,6 FEn/dag (3,4 FEn/dag) 

Fôrkurve restriktiv – inntil 3,0 FEn/dag (3,2 FEn/dag) 

Appetitt Restriktiv p-verdi 

Startvekt 26,1 26,0 

Slaktevekt 79,4 76,6 

Daglig tilvekst 991 914 <0,001 

Fôrutnytting, FEn/kg 2,87 2,85 

Kjøttprosent 56,9 58,0 <0,001 

Slakt-smågris-fôr, kr 282 307 



Fôring av kastrater – data fra Stamsædgarden, 
dagens Noroc (LYD) 



Oppsummering av forsøket 

 

• Krysningene oppnådde helt lik tilvekst 

• LZ-kastrater oppnådde lavere kjøttprosent, 1,5%-enheter 

• LZ-kastrater var mer fôreffektive (0,08 FEn/kg) enn LY-kastrater  

 

• Økonomi: Ingen signifikant forskjell mellom raser 

 

• Restriktiv fôring gir bedre kjøttprosent og økonomi for alle 
kastrater- blir spesielt viktig med LZ-krysninger  



Sammenheng daglig tilvekst og kjøtt-% (75-80 kg) 
LYD-gris 



Kastrater kan fort ødelegge et bra økonomisk 
resultat 
• Bør slaktes i tide for ikke å få for lav kjøttprosent 

• Kastratene når vanligvis tilvekst-toppen ved ca 80 kg 
levendevekt. 

• Etter 80 kg blir et fôr for å utnytte vekstpotensialet fram til 80 
kg kostbart 

• Minst 1/3 av totalt fôropptak skjer etter 80 kg  

• Å fôre kastrater restriktivt eller med et spesialfôr etter 80 kg 
er lønnsomt. 

• Kjønnsdeling 



FORMAT Vekst 100 

• Passer spesielt ved appetittfôring 

• Spesialfôr til kastrater etter 80 kg levendevekt 

– Kan også brukes til purker etter 80 kg 

• Svakt og billig! 

• Hemmer overspising hos kastrater etter at 
toppen av tilveksten er nådd 

• Gir bedre kjøttprosent og lavere fôrforbruk 

• Gir bedre økonomi 

 



Fôringssystemer 

Våtfôr              Tørrfôr 
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Våtfôr 

• Forutsetter restriktiv fôring 

• Muligheter for alternative fôrmidler 

• Vektbasert 

• Kontroll på fôrforbruk på bingenivå 

• Krever større hus  

• Krever oppegående bonde og regelmessig service 
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Restløs våtfôring  

• Rester fra forrige fôring står i rørgaten. Ved små avdelinger og lange strekk fører dette 

til mye gammelt fôr 

• Pumper inn vann etter fôret, dermed ingen gammelt fôr på rørstrengen 
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Tørrfôr 
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• Pellets transporteres fra silo til bingen via kraftfôrskrue og transportanlegg 

• Appetitt til smågris og slaktegris 

• Restriktiv fôring til purker 

• Volumbaserte systemer gir oversikt over fôrforbruk på bingenivå 

Tørrfôr 
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Tørrfôr smågris og slaktegris 

41 



Tørrfôr smågris og slaktegris 
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• Justering av fôrautomatene !!  



Tørrfôr til purker 
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Tørrfôr til purker 
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• Gestal 

• Datastyrt utfôring 

• Kommunikasjon med purka  



Gestal fôring til purker 
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• Trådløs kommunikasjon til pc 

• Utviklet av Canadiske bønder 

• Første modell kom i 1994 

• 400 000 purker fôres i dag 

 med Gestal 
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• Datastyrt utfôring til purker 

• Kobles til eksisterende volumboks 

• Uten føler 

• Kan kobles til samme system som fôrstasjoner 

Tørrfôr til purker  
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Fôrstasjoner 
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Lufttransport av fôr 
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• Regelmessig service !! 

• Serviceavtaler 

• Kan oppdage mye med visuell inspeksjon  

Uansett system  
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Ventilasjonsanlegg har følgende formål 

 

• Holde dyrerommets temperatur og luftfuktighet 

på et ideelt nivå og fjerne overskytende fukt og 

varmeproduksjon (Summen av temperatur og relativ 

luftfuktighet skal ikke overstige 90). 

 

• Lage et luftskifte i dyrerommet slik at alle dyr får 

frisk luft uten at det oppstår trekk i dyresonen 

 

• Fordele luften i dyrerommet slik at alle dyr 

ventileres likt 

 

 

 

Ventilasjon 
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Plassering av innluft er viktig 
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