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Acetona Pig,
ett energifodermedel till digivande suggor

Barbro Mattsson, Praktiskt Inriktade Grisförsök, Skara

Sammanfattning
• Tilldelning av energirikt försöksfoder till gyltor under digivningen gav

tyngre smågrisar vid avvänjning.

• Tilldelning av energirikt försöksfoder till suggor under digivningen gav
tyngre smågrisar vid avvänjning, när avvänjningen skedde vid 39 dagars
ålder eller senare.

• Det fanns en tendens till att suggor som avvandes sent fick färre födda och
levande födda grisar vid nästkommande grisning. Tendensen var tydligast
i kontrolledet.
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Inledning

Suggor med hög mjölkproduktion är en förut-
sättning för att få smågrisar med höga av-
vänjningsvikter. Smågrisar med höga vikter vid
avvänjning, växer snabbare efter avvänjningen
och når snabbare förmedlingsvikt. För att inte
suggorna ska behöva utnyttja sina kropps-
depåer för mycket under digivningen, behöver
de utfodras med ett näringsmässigt väl sam-
mansatt foder och kunna äta tillräckliga mäng-
der av fodret. Gyltor kan ha problem att kon-
sumera de mängder foder som de behöver, sär-
skilt om de har stora kullar. Gyltor behöver
dessutom näring för egen tillväxt. Magra suggor
vid avvänjning kan ha svårt att visa brunst el-
ler kan få mindre och svagare kullar följande
grisning.

Finska Foder har utvecklat ett speciellt energi-
foder för digivande suggor, Acetona Pig. Fod-
ret ska ges som ett extra tillskott till besättning-
ens ordinarie digivningsfoder.

Effekterna av energifodermedlet anges av till-
verkaren vara:

• Höjd blodsockernivå, vilket ökar insulin-
produktionen. Ökad insulinproduktion har
i olika studier påvisats medföra en ökad
mjölkproduktion. Dessutom förväntas att
brunsten kommer tidigare efter avvänjning
samt att antalet ovulerade ägg blir fler och
livskraftigare.

• Ökad lysintilldelning, som speciellt gyltor
behöver för sin egen tillväxt samtidigt som
de producerar mjölk.

• Tillsats av betain som dämpar stress samti-
digt som elektrolytbalansen i cellerna reg-
leras vilket skulle leda till att energin i fod-
ret kan utnyttjas effektivare. I preliminära
försök har betain i smågrisfoder ökat små-
grisarnas tillväxthastighet.

Ett kilo energifoder uppges innehålla
14,8 MJ NE och 24 gram smältbart lysin.

Målsättning

Syftet med studien var att undersöka om en till-
delning av 300 gram Acetona Pig från och med
dag 3 efter grisning påverkar suggorna så att:

• Mjölkproduktionen ökar och att smågris-
arna därmed blir tyngre vid avvänjning.

• Suggorna kommer i brunst tidigare efter av-
vänjning.

• Antal levande födda grisar i nästa kull blir
fler.

Genomförande

Studien genomfördes under maj – juni 1999 i en
suggring där fem satellitbesättningar deltog i
studien. Suggorna fördelades slumpmässigt i
satellitbesättningarna mellan kontroll- och för-
söksled. Var annan sugga ingick i kontrolledet
och var annan i försöksledet. Boxarna märktes
med typ av behandling, så att inga tveksam-
heter fanns vid fodertilldelningen. Kullutjäm-
ning skedde i samtliga besättningar inom för-
söksled och inom de två första dygnen efter
grisning.

Tredje dagen efter grisning fick suggorna i
försöksledet 300 gram energifoder per dag
ovanpå ordinarie digivningsfoder. Energifodret
fördelades manuellt två gånger per dag. Kon-
trolledet utfodrades med enbart digivnings-
foder. Vid avvänjning färgmärktes suggorna
som hade fått den extra energifodergivan och
tilldelningen av energifoder fortsatte i navet
fram till och med betäckning/insemination.

Avvänjningsdagen vägdes alla smågrisar indivi-
duellt. Suggornas betäckningsdag, eventuella
omlöp, grisningsresultat för följande kull, samt
eventuellt utgångsdatum och utgångsorsak re-
gistrerades.

Statistisk bearbetning gjordes enligt SAS vari-
ansanalys. I beräkningsmodellen ingick vid
analys av avvänjningsvikt effekten av behand-
ling, besättning, samspelseffekter mellan be-
sättning och behandling samt sugga inom be-
sättning. Vid analys av antal dagar mellan av-
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vänjning och betäckning samt för antal levande
födda grisar i nästkommande kull ingick effekt
av kullnummer, kullvikt vid avvänjningen, be-
handling, besättning och samspelseffekter mel-
lan behandling och besättning i beräknings-
modellen. Andelen utslagna suggor och suggor
som kom i brunst och grisade efter första be-
täckning analyserades med chi-kvadrat test.
Besättning E hade få suggor i försöket och re-
sultaten ingår därför inte i variansanalysen. Be-
sättning A deltog med två omgångar i studien
och omgångarna behandlas statistiskt som två
olika besättningar.

Resultat

Antal kullar per satellitbesättning samt gris-
ningsresultat redovisas i tabell 1. Totalt var det

109 suggor som tilldelades energifoder och 101
suggor som enbart fick digivningsfoder. Av to-
talt 210 kullar var 61 gyltkullar (29 %).

Avvänjningsåldern var hög i alla satellitbesätt-
ningarna. Orsaken var att det fanns ett överskott
på dräktiga suggor i suggnavet, vilket innebar
att suggorna grisade tidigt i grisningsomgångar-
na. Inom besättning och grisningsomgång var
det ingen skillnad i fördelning i avvänjnings-
ålder mellan försöks- och kontrollled. Antal le-
vande födda grisar per kull var tämligen lika i
besättningarna, medan däremot dödligheten
var högre i besättningarna C och E.

Avvänjningsvikterna redovisas i tabell 2. I
besättning A var avvänjningsvikten högre i
kullarna där suggorna bara ätit digivningsfoder
medan avvänjningsvikten i de andra besätt-
ningarna var högre i kullarna där suggorna till-

Tabell 1. Antal kullar samt kullstorlek vid födelse och avvänjning i de fem satellit-
besättningarna

Besättning                                    A           B           C             D              E

                                          Förs.    Kontr.     Förs.   Kontr.    Förs.   Kontr.     Förs.   Kontr.    Förs.  Kontr.

Totalt antal kullar 43 40 20 19 20 19 20 18 6 5
Antal gyltkullar 18   4   6   5   4   5 10   9 - -
Antal levande födda/kull    11,2   11,2   11,0   11,3   11,4   12,3   11,8   11,0   10,0   12,2
Antal avvanda/kull    10,1   10,1   10,1   10,3     9,7     9,5   10,4   10,3     8,7     8,8
Avvänjningsålder, dagar    38,6   39,1   36,6   37,0   37,7   38,5   38,2   37,4   36,1   39,4

Tabell 2. Grisarnas avvänjningsvikter för försöks- och kontrolled i besättningarna

Besättning                                    A           B           C             D              E*

                                          Förs.    Kontr.     Förs.   Kontr.    Förs.   Kontr.     Förs.   Kontr.    Förs.  Kontr.

Totalt antal kullar 43 40      20      19       20      19      20 18 6 5
Avvänjnings-vikt, kg    11,6   12,0   11,6   11,1     9,6     9,2     9,6     8,9   10,1     8,8

* besättning E anges som medeltal och ingår inte i beräkningsmodellerna
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delats energifoder. Avvänjningsvikten i besätt-
ningarna A och B var signifikant högre än av-
vänjningsvikten i besättningarna C och D. Det
var större skillnader i avvänjningsvikt mellan
besättningar än inom besättning mellan för-
söks- och kontrolled.

För samtliga kullar i studien som fick energi-
foder var avvänjningsvikten i genomsnitt 10,8
kg per gris och för kullarna där suggorna enbart
fick digivningsfoder var avvänjningsvikten 10,6
kg. Skillnaden var inte signifikant.

I tabell 3 redovisas gyltkullarna separat och
suggkullarna har delats i två grupper efter
smågrisarnas avvänjningsålder, yngre eller lika
med 38 dagar respektive äldre eller lika med 39
dagar. Valet är gjort med ledning av att avvänj-
ningsåldern inom grisningsomgång i svenska
besättningar varierar mellan 34 till 42 dagar
(Löfstedt & Holmgren, 1999) och att medel-
åldern vid avvänjning i denna studie var ca 38
dagar. Enligt tabell 3 hade gyltor som fick
energifoder tyngre grisar vid avvänjning jäm-
fört med gyltor som bara fick digivningsfoder.
Suggorna vars kullar avvandes vid 39 dagars
ålder eller senare och som fick energifoder,
hade också tyngre grisar vid avvänjning jämfört
med suggorna i kontrolledet. Det var ingen

skillnad i avvänjningsvikt mellan försöks- och
kontrolled när smågrisarna avvandes vid 38
dagars ålder eller tidigare.

Av 210 avvanda suggor slaktades 24 direkt ef-
ter avvänjning. Under sinperioden slogs ytter-
ligare 19 suggor ut. Av de utslagna suggorna var
8 förstagrisare. Det var ingen skillnad i andelen
utgångna suggor mellan de som fått tillskott av
energifoder och de som bara fått digivnings-
foder.

Av totalt 186 suggor som betäcktes efter av-
vänjning löpte 36 (19,4 %) om. Av de 36 suggor-
na som löpte om var 14 förstagrisare. Det var
ingen signifikant skillnad i andelen omlöp mel-
lan försöks- och kontrolled (18 omlöp av 99
betäckta suggor i försöksledet respektive 18
omlöp av 87 betäckta suggor i kontrolledet).

Antal suggor som kom i brunst och blev be-
täckta inom 10 dagar efter avvänjning framgår
av tabell 4. Av 92 betäckta suggor i försöksledet
grisade 72 (78,3 %) efter första betäckning. Av
83 suggor som betäcktes i kontrolledet grisade
64 (77,1 %) efter första betäckning. Det var
ingen signifikant skillnad mellan försöks- och
kontrolled. Av totalt 109 suggor som ingick i
studiens försöksled grisade 66 % efter betäck-
ning inom 10 dagar efter avvänjning. I kontroll-

Tabell 3. Grisarnas avvänjningsvikter i gyltkullar och suggkullar avvanda 38
dagar efter grisning eller tidigare och suggkullar avvanda 39 dagar
efter grisning eller senare (besättning A,B,C och D)

                                                                                         Avvänjningsvikt

                                                                               Försöksled    Kontrolled

Gyltkullar antal 38 23
vikt                   9,9 kg               9,2 kg p<0,06

Suggkullar avvanda 38 dagar antal 36 34
efter grisning eller tidigare vikt                 10,3 kg             10,5 kg es

Suggkullar avvanda 39 dagar antal 29 39
efter grisning eller senare vikt                 11,9 kg             11,2 kg p<0,02
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ledet grisade, av totalt 101 suggor, 63 % efter
betäckning inom 10 dagar efter avvänjning.
Skillnaden var inte signifikant.

Antal dagar mellan avvänjning och betäckning
var lika mellan försöks- och kontrolled, obero-
ende om digivningstiden var kort eller lång (ta-
bell 5).

För antal födda grisar och antal levande födda
grisar följande grisning fanns inte någon statis-
tisk skillnad mellan försöks- och kontrolled (ta-
bell 5). Någon skillnad kunde inte heller förvän-
tas för fruktsamhetsmått i ett så litet djur-
material. Det fanns emellertid en tendens att
antal födda och levande födda grisar minskade
med ökad digivningstid för den föregående

Tabell 4. Antal suggor som grisade efter betäckning inom 10 dagar efter
avvänjning

Besättning                                    A           B           C             D              E

                                          Förs.    Kontr.     Förs.   Kontr.    Förs.   Kontr.     Förs.   Kontr.    Förs.  Kontr.

Antal betäckta suggor
inom 10 d efter avv. 36 31 14 18 19 16 19 15 4 3
Antal suggor som
grisade utan omlöp 27 26 12 11 14 12 15 13 4 2

Tabell 5. Antal dagar mellan avvänjning och betäckning samt antal födda och
levande födda grisar efterföljande grisning (besättningarna A, B, C
och D)

            Avvänjning 38 dagar           Avvänjning 39 dagar
                                                               eller tidigare                          eller senare

                                                Försöksled    Kontrolled      Försöksled     Kontrolled

Antal betäckta suggor inom
10 d efter avv. 37 33 31 29
Dagar mellan avvänjning
och betäckning 4,7 4,9 4,6 5,0

Antal födda grisar
följande kull 11,4 12,2 11,1 9,6
Antal levande födda
grisar följande kull 10,7 10,8 10,5 9,1



6

kullen. Det fanns också en tendens att lång
digivningstid föregående kull minskade antal
födda och levande födda grisar nästkommande
kull, när suggorna inte fick den extra energi-
fodergivan.

Diskussion

Suggor som mjölkar mycket och gyltor som
växer samtidigt som de producerar mjölk, be-
höver äta mer än suggor med lägre mjölkpro-
duktion. Problemen i praktisk produktion är
många gånger att få suggor och gyltor att kon-
sumera tillräckliga mängder foder. Vid studier
av suggors konsumtionsförmåga har förstagris-
are inte orkat äta mer än i genomsnitt 7,2 kg
foder per dag (Sigfridsson, 2000). Generella re-
kommendationen är att en digivande sugga be-
höver 25 MJ + 7,6 MJ per smågris.

Resultaten i denna besättningsstudie visade att
en extra energifodergiva till gyltor gav något
tyngre smågrisar vid avvänjning. En extra
energifodergiva till suggor som gav di 39 dagar
eller längre resulterade också i tyngre små-
grisar vid avvänjning. Avvandes grisarna 38
dagar eller tidigare var det däremot ingen skill-
nad i avvänjningsvikt om suggorna fått extra
energifoder eller ej.

Suggor med stora kullar, suggor som tappar
mycket i hull under digivningen och suggor
vars smågrisar avvänjs sent, har säkert ännu
större behov av ett koncentrerat och smakligt
extra foder. Den extra fodergivan hade också
kunnat vara större än 300 gram per dag till

suggor som behövde mer foder. Suggor som
avvandes före 38 dagars digivning klarade sig i
denna studie på ordinarie fodergiva.

Om inverkan av en extra fodergiva under
digivningsperioden ska ge mätbara skillnader
beträffande födda och levande födda grisar
nästkommande kull, måste antalet studerade
suggor vara många fler än i denna studie. Det
kan ändå vara av intresse att notera att det
fanns en tendens till färre antal födda grisar och
levande födda grisar när digivningstiden för
föregående kull var 39 dagar eller längre. Ten-
densen var tydligast i kontrolledet.

Energifodret smakade bra och suggorna åt
utan problem den extra fodertilldelningen i
fyra av de fem besättningarna. I en av besätt-
ningarna som fodrade suggorna med blötfoder,
var det lite trögare att få suggorna att äta
energifodret. Inget foder behövde emellertid
slängas utan suggorna åt upp det så små-
ningom.

Miljö och skötsel av suggor och smågrisar re-
sulterade i större skillnader beträffande små-
grisarnas avvänjningsvikter mellan besätt-
ningar än inom besättningar mellan försöks-
och kontrolled.
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Dessa kullar utgick ur studien. Resultaten (ta-
bell 6) stämde väl överens med tidigare er-
hållna resultat (tabell 3). Gyltor som fick en ex-
tra giva energirikt foder ovanpå digivnings-
fodret avvande tyngre smågrisar än de gyltor
som enbart fick digivningsfoder.

Två av gyltorna, varav en avvand innan 28 da-
gar efter grisning, tyckte inte om energifodret
utan lämnade det.

Efterord

Efter att studien var avslutad, följdes ytter-
ligare en grisningsomgång med 39 gyltor. Av
dessa tilldelades 20 Acetona Pig två gånger per
dag ovanpå ordinarie difodergiva som tilldela-
des blött och 19 fick enbart ordinarie difoder-
giva. Besättningen var nystartad. För att hålla
samman grupper av suggor var det nödvändigt
att avvänja ett antal kullar före 28 dagars ålder.

Tabell 6. Avvänjningsvikter i gyltkullar utfodrade med en extra energifodergiva,
jämfört med gyltkullar utfodrade med ordinarie digivningsfoder

                                                                  Försöksled           Kontrolled

Gyltkullar antal kullar 12 15
antal grisar 99 139
avvänjningsålder, d 28–34 28-38
vikt, kg 10,3 9,7          p<0,03
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