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Optimal huldstyring 

Poltene kræver stor opmærksomhed. 

Huldstyringen skal starte i poltestalden. I 

de senere år har der været meget fokus 

på fodring af polte, og mange steder er 

der rigtig god styr på poltenes størrelse 

og huld ved løbning. Men der findes 

stadig besætninger hvor poltene er for 

små og tynde ved løbning, og andre 

besætninger, hvor poltene er meget store 

ved løbning.  

 

For polte anbefales lavere indhold af 

protein og aminosyrer i foderet end til 

slagtesvin for at sikre, at poltene ikke 

bliver for store, og at de får tilstrækkelig 

med rygspæk. Rygspæktykkelsen ved 

løbning bør være minimum 12 mm og 

gerne 14-16 mm. 

Alderen ved første løbning bør være 

omkring 32 uger og vægten omkring 140 

kg. 

 

For polteblandinger gælder følgende 

normer: 

Vægtinterval 30-110 kg: 100 g ford. 

råprotein og 6,0 g ford. lysin pr. FEso. 

Vægtinterval 65-110 kg: 95 g ford. 

råprotein og 5,0 g ford. lysin pr. FEso. 

Vægtinterval 90-150 kg: 92 g ford. 

råprotein og 4,5 g ford. lysin pr. FEso 

 

Calcium bør ligge på 7-8 g pr. FEso og 

ford. fosfor på 2,5 g pr. FEso for at opnå 

tilstrækkelig tilførsel til god 

knogleudvikling og opbygning af 

mineralreserver. 

 

Korrekt fodring af drægtige søer er 

grundlag for et langt soliv. 

Søers foderforbrug ligger på omkring 3,2 

FE pr. kg tilvækst. Yngre søer har en 

større naturlig tilvækst end ældre søer. I 

gennemsnit er tilvæksten omkring 20 kg i 

hver drægtighedsperiode i de første 4-5 

kuld. Derefter er soen udvokset. 

En so på 150 kg skal bruge 1,5 FE pr. 

dag til vedligeholdelse og behovet stiger 

med 0,2 FE pr. dag hvor hver 25 kg 

vægten stiger. En so på 250 kg skal 

således bruge 2,3 FE pr. dag til 

vedligehold. Deraf ses, at der er god 

økonomi i at holde søernes størrelse og 

vægt på et niveau på omkring 200 til 220 

kg. Fostrene har størst tilvækst i de sidste 

fire uger før faring. Danske forsøg har 

vist, at foderstyrken bør øges til 3,5 FE 

pr. dag for at tilgodese fostrenes behov. 

Derudover kræves der også ekstra energi 

til yvertilvækst og igangsætning af 

mælkeproduktionen. Foderstyrken må 

således gerne komme op på fire FE pr. 

dag for normalsøer i slutningen af 

drægtighedsperioden. 

 

Ny høst 

Der har været et par indikationer på at 

igen i år, kan halm være inficeret med 

toxiner, det anbefales derfor at man er 

meget opmærksom på dette. Symptomer 

kan især være reproduktionsproblemer 

og/eller ædevægring hos grise i vækst. 

De første kornprøver vi har indsendt til 

analyse har i nogen prøver vist et 

moderat niveau af DON toxiner i byg. Ikke 

alarmerende, men dog tilstedeværende. 

 

 

 


