
GI DEN GAS FRA 5-125 KG
Erfaringer fra det vi ved der virker 

V. Svinerådgiver Jakob Nielsen 

jan@vkst.dk / 51 23 18 56 

V. Svinerådgiver Kim Kofoed 

kik@vkst.dk / 30 51 61 13



Status på smågrise  

SEGES, Landsgennemsnit 2018



Inden indsættelse 

• Vask med sæbe – eksempelvis Target Powergel, 1 L. til 100 litervand 

• Desinfektion - eksempelvis hydratkalk, 15 kg/100 L. vand 

• Gulvvarme – fremløb 38-40 grader 

- maks. 3-4 grader forskel på fremløb og retur 

- tjek temperatur på frem –og returløb med lasertermometer  
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Babystalden

• 3 sektioner – giver mulighed for 14-20 dages tilvækst 

• Porcimixer, Firstfeeder eller andet

• Forventer 200 gram tilvækst pr. dag 

• Foderkvalitet, mælk, letfordøjelige proteiner, plasma, 1,5% syre  
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Dag 0 7 14 21

Vægt, kg 4 5,5 7 8

Temp. u. overdæk. 33 32 31 29

Gulv u. overdæk. 32 32 32 32

Ønsket rumtemp. 27 26 25 24



UDTØRRING  

Ved udtørring 
1. Temperatur 30 grader
2. Start oliekanon – åben alle låger 
3. 5 % minimumventilation  
4. 0,4 L. olie/m2 eller 3 Kwh/m2
5. Sluk først oliekanon når grisene ankommer   

23 grader 
målt på 
gulvet 



Indsættelse 

• Rent vand igennem vandrør – lige inden indsættelse
• evt. desinfektion med Agacid 5000, 2% opblanding i 5 timer + rent vand  

• Sortering = ens varmeproduktion i sektionen og altid grise 
under temp. føler

• Evt. kuldvis fravænning med mindste frasorteret 

• Mindste ved fravænning i babystald

• Ammegrise væk fra farestalden
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Temperatur strategi
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Gulvvarme 38-40 graders fremløb 
Temperaturforskel på max 3-4 grader – tjek med laser-termometer



Foderoptimering 

Vi skal vide hvordan vi fodrer
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Smågrise fodring

• Altid gode sunde råvarer

• Fravænningsdiarre 
• Zink 2500 ppm, eller nedsat mængde 1500 ppm, eller uden zink

• Regler omkring kobber,
• 150 mg til 4 uger efter fravænning

• 100 mg fra 8-4 uger efter fravænning

• Syre: 0,5% Benzoesyre til alle og evt. mere syre mellem 6-15 kg
• Mere syre i foderet ved sygdomsproblemer
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Foderskift
Kræver at vi ved hvordan blandingerne er optimeret 

Som udgangspunkt 6-9 kg, 14 dage, 9-15 kg, 14 dage, 15-30 kg, 25 dage 
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Ingen Zink fra juni 2022

Der er pt ingen facitliste til at løse udfordringen!

Hvem vil med på træningsholdet?

• Proteinniveauer

• Fiberkilder

• Råvarekvaliteter

• Hjælpestoffer
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Hvad har vi lært om smågrise?

• Hvordan opnår vi en god indsættelse

• Hvordan får vi det bedste ud af babystalden

• Hvordan opnår vi en god udtørring og temperaturstrategi 

• Hvad er vigtigt i forhold til indholdet i foderet

• Hvordan opnår vi korrekt foderskift
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Fodre vi som planlagt – styr på køkkenet 
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Tørfoder hygiejne…
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Styr på tørfoder

Kondens og varmeudvikling
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Vådfoder hygiejne… 

• Hygiejne i fodertanke

• Vandkvalitet i buffervandtanke og/eller i rent-vandstanke

• Mikrobiologiske analyse
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Styr på vådfoder
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Teknikgennemgang

• Vejeceller kontrolleres 

• Data i fodercomputeren gennemgås 

• Relevante erstatningskomponenter  

• Vådfoderteknik 

• Tjek af faldgrupper i opbygning 
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Silokontrol 

Løbende kontrol på indkøbt kg råvare ifht. indvejet kg
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Andre udfordringer 



Formaling skal vejes…
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Sådan vejer vi..
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24 %76 %

• Minimum 70% under 1 mm. vejet 
• Tjekkes og noteres hver 14. dag 

SEGES sigteprofil app



Hvad har vi lært i foderladen?

• Styr på kornet, vand og protein

• Indtastninger i fodercomputeren

• Hvordan sikres god hygiejne

• Kontrol af vejeceller 

• Silokontrol

• Formalingsgrad 
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Status på Produktivitet Slagtesvin 

Forudsætninger 13,75 + 1,05 kr./kg, 1,54 kr./FE 
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Nøgletal Gns. DK DK 25% Bedste Bedste Følsomheder Kr./gris

bedste So/galte So/han 30-110 kg

Ref. Foderforbrug FE/kg 2,72 2,58 2,50 2,26 +/- 0,1 FE/kg 12,5

Ref. Tilvækst Gram 972 1.036 1.039 1.061 +/- 25 gram 14,5

Døde og kass. Pct. 3,7 2,3 2,4 2,5 +/- 1 pct. 7,5

Kødprocent Pct. 60,9 61,1 61,1 62,9 +/- 1 pct. 10,0

Slagtevægt Kg 86,4 87,0 88,3 87,0 +/- 1 kg* 7,0

*Ved uændret rotationstidSEGES, Landsgennemsnit 2018. 



Korrekt brug af vådfoder

• Korrekt iblandings pct., FE/kg, Tørstof 

• Minimum 0,30 FE/kg i vådfoder

• 6 timers interval, evt. lys

• Relevante erstatningskomponenter 

• Tjek din handlingsbuffer (hvordan har anlægget kørt i en 
periode)

• Foderkurve er individuel, men gode erfaringer med høj start og 
slut på optil 3,4 FE/dag
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Restmængder i vådfoder 

• Typisk 25% restmængde i rør og tank (mål meter rør og diameter)

• Restmængde er udfordret når ejendom fyldes i slange 

• Korrekt recirkulering. Foderet skal skiftes 2+1 gang og udfodres

• Behov for syre?
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Korrekt brug af tørfoder

• 34 grise på en automat 

• Automaten skal være funktionel og kunne justeres 

• Føler/timer skal være kalibreret korrekt 

• God vandforsyning med minimum 1 liter vand pr. minut 

• Høj notering og lav foderpris, derfor ikke aktuelt at begrænse 
foderoptag fra 65 kg 

• Hvis ejendomme fyldes med AI/AU, er det muligt med 
fasefodring
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DAGLIG FODERREGULERING  



Foderoptimering 
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Tjek optimeringen 
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Tommelfingerregel: 
22 g ford. lysin/kg tilvækst

8,0 g ford. lysin x 2,75 FE/kg 
= 22 g lysin



Hjælpestoffer – problemløser

Et griseliv betaler meget:

• Syretilsætning 

• Benzoesyre

• BioPlus YC

• Toxinbinder

• E-vitamin
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Optimal slagtevægt

Højere slagtevægt

• Høj slagtesvinenotering samt høj smågrisepris

• Lav foderpris

• Lav vægtspredning i leverancerne 

Lavere slagtevægt

• Lav notering, lav smågrisepris 

• Høj foderpris 

• Hvis rotationstid kan reduceres 

• UK/Antonius prod. hvor kødprocent og basis er afgørende for godkendelse

Husk miljøgodkendelse 
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Skal vi veje grise? 

• Ja, ved høj slagtevægt

• Ved høje fradrag på vægt og manglende special godkendelse 
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Følg op på leveringer – hver uge
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A. Gns. slagtevægt
B. Tillæg/fradrag på vægt, kød, evt. specialproduktion 
C. Vægtfordeling



Hvad har vi lært om slagtesvin

• Korrekt brug af våd og tørfoder

• Restmængder 

• Foderregulering

• Foderoptimering skal passe til restmængde og foderforbrug

• Optimal slagtevægt 
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