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Høytytende purker krever høytytende fôr 

Flott utvikling de siste årene

Økt kullstørrelse – økt antall smågris som fødes med lav 
fødselsvekt. 

Økt fôropptak gir økt kulltilvekst: økt fôropptak på 1 kg pr dag gir 
220-440 g mer kulltilvekst pr dag 
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Tall fra Mære 2018-2020. 

Førstekullspurker
Gruppe 1. 6,7 kg fôr pr. dag n=52
Gruppe 2. 7,7 kg fôr pr. dag. n=33

Effekten på kulltilvekst øker med økende kullstørrelse.

12 avvente: 1 kg ekstra fôr gir 100 g ekstra kulltilvekst
+ 0,27 kg i avvekt (9,3 vs 9,5 kg)

14 avvente: 1 kg ekstra fôr gir 250 g ekstra kulltilvekst
+ 0,58 kg i avvekt (8,5 vs 9,1 kg)

16 avvente: 1 kg ekstra fôr gir 350 g ekstra kulltilvekst
+ 0,72 kg i avvekt (7,6 vs 8,4 kg)

+ 1 kg fôr

Avv vekt, kg Avv vekt, kg økning

12 avvente 9,3 9,5 + 0,27 kg

14 avvente 8,5 9,1 + 0,58 kg

16 avvente 7,6 8,4 + 0,72 kg

Effekt av å øke fôropptaket med 1 kg/dag på 
kulltilvekst



Tall fra Mære 2018-2020. 

Flerkullspurker
Gruppe 1. 7,0 kg fôr pr. dag. n=56
Gruppe 2. 8,0 kg fôr pr. dag. n=88

Effekten på kulltilvekst øker med økende kullstørrelse.

12 avvente: 1 kg ekstra fôr gir 0 g ekstra kulltilvekst
+ 0,0 kg i avvekt (10,6 vs 10,6 kg)

14 avvente: 1 kg ekstra fôr gir 100 g ekstra kulltilvekst
+ 0,24 kg i avvekt (9,8 vs 10,0 kg)

16 avvente: 1 kg ekstra fôr gir 200 g ekstra kulltilvekst
+ 0,42 kg i avvekt (9,0 vs 9,4 kg)

Jo flere i kullet, jo større betydning 
har fôropptak på avvenningsvekta

+ 1 kg fôr

Avv vekt, kg Avv vekt, kg økning

12 avvente 10,6 10,6 + 0,0 kg

14 avvente 9,8 10,0 + 0,24 kg

16 avvente 9,0 9,4 + 0,42 kg

Effekt av å øke fôropptaket med 1 kg/dag på 
kulltilvekst



Hvordan øke melkeproduksjonen hos purkene?

Høyt fôropptak i dieperioden er «cluet»!

Bruk av drektighetsfôr og fødselsfôr stimulerer 
fôropptakskapasiteten i dieperioden – god magehelse

Sørg for gode forhold i bingen, gode bein og klauver, slik at purkene 
klarer å ete mye

Nok og rent vann

Tiltak for bedre bein og klauvhelse og god smakelighet på diefôret.

Tilleggsfôring av smågrisen, som melkeerstatning eller melkebasert 
kraftfor i dietida, vil bli nødvendig for å opprettholde 
avvenningsvektene med økende kullstørrelse  
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Purkefôrsortimentet

6

Blanding Format 
Drektig

Format Purke 
(Soft)

Format 
Laktasjon

Format 
Fødsel

Beskrivelse Til bruk i 
drektig-
heten

Til bruk i die-
perioden 
eventuelt som 
Enhetsfôr

Til bruk i 
die-
perioden

Til bruk fra 
3 uker før 
grising til 
og med 
grising

Energi, FEn 0,94 1,08 1,08 1,05

Drektighet Dietid Overgang



Ekspandat – en ny geneerasjon svinefôr

Med ekspandatfôret sin unike oppbygning, 
får du alle de gode egenskapene fra 
tradisjonelt pelletert fôr - uten å gå på 
kompromiss med magehelsa!

Ekspandat har en høyere forklistringsgrad, 
som gør at næringsstoffene blir lettere 
tilgengelige, og øker derfor 
fordøyeligheten av stivelsen.

Varmebehandling rundt 120°C under høyt 
trykk

– ”puff”-effekt når fôret kommer ut i 
atmosfærisk trykk. Blåser seg opp og blir 
luftig. 
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Ekspandat – indre struktur

Ernæring levert i form av ekspandat gir oss 
mulighet for å justere indre struktur uten av det 
påvirker pellet kvalitet negativt.

Vi sender en andel av kornet (bygg) over 
rullemøller hvor det grov-formales.

Bruker p.t. lik innstilling av rullemøller på alle 
sorter, men varierer innblanding med alder/utvikling 
på grisen. 

Vi er overbevist om at mye av suksessen til 
ekspandat til svin fra FKRA ligger i den grovere 
indre strukturen vi kan levere.
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Nye muligheter ved 
utfôring

Den luftige strukturen gjør at 
ekspandat løser seg lett opp i vann og 
fungerer veldig godt i AirFeed
fôringsanlegg og våtfôringsanlegg. 

Kan også brukes ved tørrfôring

– Gode erfaringer i volumbokser i 
føde- og drektighetsavdeling. 
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Salgsutvikling Pellets vs Ekspandat
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Salgsutvikling Ekspandat
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Tilbakemeldinger fra kunder – feed
management

Ekspandatet løser seg raskere opp i våtfôringssystemet

– Kortere blandetid

– Kortere (ingen) støptid

Gir mindre fôrspill

Homogen masse, lik fôring i alle ventiler

Roligere i grishuset

– «mindre kamp rundt troa i drektighetsavdelingen»

– «bråker mindre enn pellets gjennom rørgatene»
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Tilbakemeldinger fra kunder – i fjøset

Roligere dyr

Bedre fôropptak hos purkene (magehelse)

– Færre reduksjoner under opptrapping i laktasjonsperioden

• «gått fra 40-50% som måtte reduseres på kurven de første 2 ukene 
etter grising, til nå bare 10%»

– Færre matleie purker

• «så godt som ingen som stopper opp i fôropptak»

Jevnere og bedre hold på purkene etter avvenning
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Sluttkurve– høglaktasjon purker
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Tilbakemeldinger fra kunder - bakdeler

Lavere (-25%) egenvekt

– Færre tonn på tank, bestille fôr oftere

– Flere fyllinger per dag i volumbokser

Må følge mer med på silotanken - rengjøring
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Takk for meg ☺


