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Innledning 

Det er stor individuell variasjon i fôropptak blant purker i dieperioden og dette kan blant annet 
skyldes ulikt valg av fôringsstrategi, driftsstyring i fjøset og griserase. Hansen et al., 2012 har 
laget en modell som beregner hvor mye ei purke melker daglig utfra antall avvente og daglig 
kulltilvekst. Ei norsk «gjennomsnittlig» LY-purke, som har en daglig kulltilvekst på 2,9 kg og 
avvenner 11 grisunger vil ifølge denne modellen produsere over 12 kg melk daglig i 
høylaktasjonen, hvis en antar at hovedparten av kulltilveksten skyldes melkeproduksjonen.  
Denne høye melkeproduksjonen er energikrevende, og blir purkas fôropptak utilstrekkelig, vil 
hun mobilisere en unødig stor andel av kroppsreservene for å dekke dette energibehovet. 
Enkelte studier har vist at fri tilgang på fôr (ad libitum) i dieperioden vil øke det totale 
fôropptaket (Sørensen, 2005; Danielsen, 2003; Neil, 1996), men det gjennomsnittlige 
fôropptaket i disse studiene varierer og de skiller seg også fra hverandre med anbefalinger om 
når en skal starte med fri tilgang på fôr i dieperioden. Formålet med denne undersøkelsen var 
å sammenligne fri tilgang til fôr de tre siste ukene av dieperioden med kontrollert opptrapping 
gjennom hele perioden, og å undersøke hvilke effekter valg av fôringsstrategi hadde på LY-
purkas fôropptak, vekttap, spekktap og kulltilvekst. 
 

Material og metode 

Studien ble gjennomført i to satellitter tilknyttet hver sin purkering. Gjennom tre runder med 
grisinger ble data fra i alt 155 LY-purker samlet inn. Purkene ankom satellitten tre uker før 
forventet grising, og alle kull ble avvent på samme dag 8 uker senere. I den første runden med 
grisinger ble den daglige fôrrasjonen økt med 0,9 FEn annenhver dag frem til ni dager etter 
grising, deretter fikk halvparten av purkene fri tilgang på fôr mens den andre halvparten 
fortsatte på samme opptrappingsstrategi. Fôret var et diefôr med 1,12 FEn/kg. I denne runden 
ble det registrert mange matleie purker, og i de to neste rundene ble derfor alle purkene 
trappet opp likt de to første ukene av dieperioden. I en studie av Koketsu et al., 1996 ble ei 
purke definert som matlei hvis hun viste et dropp i fôropptak på >1,6 kg i ≥ 2 påfølgende 
dager, men på grunn av høyere fôropptak i vår studie, definerte vi ei purke som matlei hvis 
hun viste et dropp på >3 kg i ≥ 3 påfølgende dager. Daglig fôropptak for hver purke ble 
registrert gjennom hele dieperioden, uten korrigering for fôrsøl eller fôr spist av grisungene. I 
begge besetninger hadde grisungene tilgang på smågrisfôr fra andre leveuke, og smågrisfôret 
ble gitt på gulvet sammen med jerntorv. Både purker og smågris hadde fri tilgang på vann.  

I de to første rundene ble alle purkene spekkmålt dagen før de første purkene var 
forventet å skulle grise og dagen før avvenning. Spekk ble målt på fire punkter langs purkas 
ryggrad (rygg, bog, kryss, lend), og det er gjennomsnittet av disse fire målepunktene som blir 
presentert. I alle rundene ble purkene og kullene veid dagen etter grising og dagen før 
avvenning. I de to siste rundene ble purkene og kullene også veid ca. 21 dager etter grising 
(variasjon 16-23 dager). Antall levendefødte og dødfødte grisunger ble registrert etter fødsel, 
og det ble også antall grisunger ved tre ukers veiing og ved avvenning.  

Alle statistiske analyser ble gjennomført i SAS 9.2, 2009 versjon. Signifikansnivå var 
satt til 0,05 i alle modeller og resultater med p<0,1 ble ansett som en statistisk trend. Purkene 
ble tilfeldig fordelt på behandling, men det ble sørget for at det var omtrent like mange første- 
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og 2. kullspurker innen hver fôringsstrategi. Fem purker ble fjernet fra datasettet pga sykdom 
og dødsfall. Data for totalt fôropptak, vekttap, spekktap og kullvekt ved avvenning ble 
analysert med modeller hvor fôringsstrategi, kullnummer og eventuelle interaksjoner ble brukt 
som faste effekter og besetning som tilfeldig effekt (PROC MIXED, SAS). Kullstørrelse og 
dietid ble inkludert i modellene som kovariabler. Data for matleie purker ble analysert ved 
bruk av en regresjonsmodell med binomisk fordeling (0=ikke matlei, 1=matlei) og en logit 
link funksjon (PROC GENMOD, SAS).  Fôringsstrategi, kullnummer og besetning og 
eventuelle interaksjoner ble brukt som faste effekter og kullstørrelse og dietid som 
kovariabler. Korrelasjoner ble kalkulert ved bruk av Pearson korrelasjonskoeffisient (PROC 
CORR, SAS).   
 
Resultat og diskusjon 

Valg av fôringsstrategi påvirket ikke det totale fôropptaket i dieperioden (tabell 1). Derimot 
ble hele 51 % av purkene i gruppen som fikk fri tilgang på fôr definert som matleie på et eller 
annet tidspunkt i løpet av dieperioden sammenlignet med 25 % av purkene som ble 
opptrappet kontrollert (p<0,01).  
 
Tabell 1: LS means ± SE for totalt fôropptak, vekttap og spekktap i dieperioden og kullvekt ved avvenning.  

 Nivå 
 Fôringsstrategi  Kullnummer 
 Fri fôring 

(n=75) 
Opptrapping 

(n=75) 
 1.kull 

(n=36) 
2.kull 
(n=19) 

3-7.kull 
(n=95) 

Totalt fôropptak (FEn) 299,1 ± 5,25a 299,0 ± 5.68a  272,0 ± 7,16a 299,0 ± 10,37b 326,2 ± 4,05c 

Vekttap (kg)   35,3 ± 2,68a   36,1 ± 2,53a    39,1 ± 3,36a   38,2 ± 5,06ab   29,9 ± 1,88b 

Spekktap (mm)     4,7 ± 0,56a     3,8 ± 0,52a      5,4 ± 0,66a     4,4 ± 0,94ab     2,9 ± 0,46b 

Kullvekt avvenning (kg) 119,1 ± 1,75a 120,8 ± 1,74a  112,4 ± 2,36a 122,3 ± 3,16b  125,2 ± 1,40b 

Innen nivå og mellom kolonner vil LS means med ulik bokstav være signifikant forskjellig fra hverandre 
(p<0,05). 
 

Kullnummer hadde større betydning for fôropptaket enn fôringsstrategien. 
Førstekullspurkene hadde lavere opptak enn 2. kullspurker (p<0,05) og eldre purker 
(p<0,0001) og 2. kullspurkene hadde et lavere fôropptak enn eldre purker (p<0,05) (tabell 1). 
Det var også flere matleie purker (53 %) blant førstekullspurkene sammenlignet med ≥ 3. 
kullspurker (33 %) (p<0,01), mens 2. kullspurkene var i en mellomposisjon. Purker som ble 
definert som matleie hadde lavere totalt fôropptak enn purker som ikke var matleie, 
uavhengig av fôringsstrategi og kullnummer (p<0,0001).  

Purkenes vekttap i dieperioden var ikke påvirket av fôringsstrategi (tabell 1), men 
førstekulls- og 2. kullspurker hadde større vekttap i dieperioden sammenlignet med eldre 
purker (p<0,05) (tabell 1). Dette er kg som det er kostbart å fôre opp igjen etter avvenning. 
Det viser også at det er stort press på spesielt yngre purker i dieperioden, da de gjerne 
avvenner like mange unger, men har lavere fôropptakskapasitet enn eldre purker. Matleie 
purker hadde også større vekttap (37,8 ± 2,54 kg) sammenlignet med ikke matleie purker 
(29,5 ± 1,93 kg) (p<0,01).  

Fôringsstrategi påvirket ikke spekktapet i dieperioden, men førstekullspurkene hadde 
et høyere spekktap i dieperioden sammenlignet med eldre purker (p<0.01) (tabell1). Kullvekt 
ved avvenning var heller ikke forskjellig mellom de to fôringsstrategiene, men 
førstekullspurkene hadde lavere avvenningsvekter enn 2. kullspurker og eldre purker (p<0,01) 
(tabell 1).  

Uavhengig av fôringsstrategi ble det funnet en negativ korrelasjon mellom purkas 
fôropptak og vekttap i løpet av dieperioden (tabell 2). Men deler en dieperioden inn i to 
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perioder (tre første uker og 2 siste uker), ser en at dette bare gjelder den første delen av 
dieperioden (tabell 2). Dette viser at i de tre første ukene, hvor man fôrer forsiktig for å unngå 
matleihet, er ikke fôropptaket tilstrekkelig høyt hos mange av purkene og en høy kulltilvekst 
medfører et visst vekttap. Denne sammenhengen er også sterkere hos førstekullspurkene enn 
hos 2. kullspurker og eldre purker, noe som samsvarer med en lavere fôropptakskapasitet 
blant førstekullspurkene. Hos førstekullspurkene ble det også funnet en positiv sammenheng 
mellom spekktap og vekttap i dieperioden (r=0,45, p<0,05, n=25). Siden førstekullspurkene 
har en lavere fôropptakskapasitet, må de dermed mobilisere både mer spekk og annen 
kroppsmasse (vekttap) for å skaffe energi til den høyt prioriterte melkeproduksjonen.  
 

 
Gjennom hele dieperioden har fôropptaket betydning for kulltilveksten, men denne 

sammenhengen er sterkest i de to siste ukene (tabell 2). Dette gjelder spesielt for 2. 
kullspurkene og ≥ 3. kullspurkene som ser ut til å ha større evne til å øke fôropptaket sitt i takt 
med økende kulltilvekst. Når det gjelder sammenhengen mellom purkas vekttap og 
kulltilveksten i dieperioden ser det ut til at den er svakt positiv i de tre første ukene (r=0,20, 
p<0,05, n=94), men i de to siste ukene av dieperioden finner man ingen slik sammenheng. 
Siden vi begrenser purkenes fôrtilgang i første del av dieperioden, er det vel også naturlig at 
sammenhengen mellom kulltilvekst og vekttap er sterkest i de tre første ukene.  

 
Konklusjon 

Selv om valg av fôringsstrategi ikke påvirket det totale fôropptaket, vekttapet, spekktapet eller 
kulltilveksten i løpet av dieperioden, så var risikoen for matleie purker større i gruppen som 
fikk fri tilgang på fôr de tre siste ukene av dieperioden. Det kan tyde på at det er bedre 
samsvar mellom purkas appetitt og fôrtildelingen når produsenten jevnlig følger med på 
purkas fôropptak slik det ble gjort hos purkene som gikk på kontrollert opptrapping. Purkas 
kullnummer hadde stor betydning for både fôropptaket, vekttapet, spekktapet og 
kulltilveksten. Førstekullspurkene har en lavere fôropptakskapasitet enn eldre purker og tærer 
dermed mer på egne ressurser i dieperioden. Det er viktig å huske at førstekullspurker og 2. 
kullspurker fortsatt er i vekst og trenger derfor energi til vekst i tillegg til produksjon og 
vedlikehold.  
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