svineproduktion dør før fravænning. Den høje

Projektet forsøger at
svare på følgende
spørgsmål:

højere vækstrate i økologisk svineproduktion. Den

1.	Hvilke risikofaktorer for pattegrise-

Baggrund

En ud af tre pattegrise i den danske økologiske
pattegrisedødelighed er en barriere for at opnå en
høje dødelighed hænger blandt andet sammen

dødelighed relateret til søer og

passe, og at disse grise samtidig er små og svage.

Dette undersøges i ti økologiske

pattegrise findes i dag?

med, at hver so føder flere grise, end den kan

besætninger.

Formål

Projektet vil være med til at bane vej for en reduk-

2.

tion i pattegrisedødelighed fra 33 % til 20 % af

totalfødte grise, øge fravænningsvægten med et kg

specifikt rettet mod fødsel af færre og

per gris og give en ekstra fravænnet gris pr. kuld.

mere robuste grise?

Hvad er det nye?

3.

I projektet gennemføres en stor og systematisk

kortlægning af risikofaktorer i danske økologiske

tilgodeser bedst muligheden for at

målrettet økologien.

pattegrisedødelighed undersøges systematisk, og
det kortlægges, hvor godt forskellige hyttedesign
giver mulighed for, at de bedste procedurer og
klimaforhold kan opretholdes.

bedre nærklima for søer og

overlevelse og vækst, og hvilke hytter

veje for at introducere et nyt avlsmål for søer

procedurer og nærklima omkring faring for tidlig

Hvordan kan faringsovervågning og et
pattegrise under faring påvirke

sobesætninger. Der kortlægges behov og mulige

Betydningen af forskellige management-

Hvilken forskel vil det gøre at intro-

ducere et særligt økologisk avlsmål

udnytte den forbedrede praksis?

VIPiglets

– mere robuste og tungere
økologiske pattegrise

4.

Hvordan kan man implementere
best practice? Der etableres

demonstrationgårde til dette formål.

VIPiglets

Læs mere om projektet her:
http://www.icrofs.dk/Sider/

Forskning/ORG_RDD2_VIPiglets.html
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