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Gode polt er grundlaget for høj so overlevelse og god effektivitet

V/ Anni Lundsgaard og Nikolaj Stidsen



Som rådgivere oplever vi ofte, at polte får for lidt opmærksomhed

I SoLiv snakker vi altid om poltekvalitet

Det er svært at nå målene for den optimale polt

Hvorfor skal vi egentlig tale om polte?



Ben og Klove

Selektion og kvalitetskontrol, både hjemmeavl og indkøbte polte

Fodring

Opstaldning

Systematik i polte flowet

Polte chefen

Dagens emner vi kommer omkring



Ben og klove





Poltens ben og klove - Selektion



Poltens ben og klove- Uens klove, hvad er konsekvensen



Udvælgelse af de bedste polte

God plads omkring poltene

Se poltene fra alle sider

Se polten i fri bevægelse

Gode lysforhold

Rent og skridsikkert gulv

Selektion og kvalitetskontrol 



Selektionsplan:

 Fravænning, kun stærke polte, uden brok og min. 14 synlige patter

 25-30 kg eller ved flytning, her ses poltene i fri gang, vær kritisk 

 90-100 kg, de frasorterede polte kan gå med på slagteriet

 Før brunst synkronisering og evt. vaccinationer

Frasorterede polte skal flyttes væk

Selektion og kvalitetskontrol – Hjemmeavl 



Kontrol af polte når du modtager dem

Ved modtagelse, tjek følgende:

 Ben stilling 

 Klove 

 Koder

 Ryglinje 

 Gang 

 Vægt i forhold til alder 

Inden løbning

Lever de leverede polte ikke op til forventningerne, skal du reagere på det

Selektion og kvalitetskontrol – Indkøbte polte



Mål:

 220-240 dage ved løbning

 140-160 kg

 14-15 mm rygspæk

Polte skal have en daglig tilvækst på omkring 800 g. pr. dag fra 30 kg til løbning

Det er rigtig svært, vi arbejder med et genetisk potentiale for høj daglig tilvækst

Fodring



Respektere avlen og poltenes genetiske vækstpotentiale

Fodring



Gå ikke på kompromis med fodringen af polte, de er jeres fremtid

Fodring

Kilde: SEGES Innovation 



Anbefalet foderkurve til polte, baseret på polteenhedsblanding med 6,0 g ford. Lysin pr. FEsv

Foderstyrke



Udgangspunkt, en foderkurve hvor målet er 2,9 FEso pr. dag

Poltene skal fodres restriktivt fra de vejer omkring 65 kg

Fodre poltene minimum 2 gange om dagen og gerne 3

Min. 2,0 m2 pr. polt ved gulvfodring - god spredning på foderet

God plads ved krybben ved langkrybber og restriktiv vådfodring

Fodring - Hvordan



Vægt

Alder

Spækscanning, en god tommelfingerregel:

 110 kg. = 10 mm

 120 kg. = 12 mm

 130 kg. = 13 mm

 140 kg. = 14 mm

Gør noget aktivt, hvis poltenes vægt og rygspæk ikke sidder lige i skabet

Fodring - Kvalitetskontrol



For magre polte (spæklag under 10 mm) samles i stier og ”tilbageholdes” 1-2 uger

 3 fodringer pr. dag kan øge foderoptaget

 Mellem 3,5 og 4,0 g. ford. Lysin pr. FEso

 De skal æde 3,5-3,7 FEso pr. dag.

Generelt svært at komme i mål med rygspæk

 Ændre slutfoderstyrken fra 2,9 FEso til 3,2 Feso

For små polte håndteres på samme måde som magre polte

Fodringen, hvis det går skævt, hvad så



For store polte kan flyttes frem i systemet, til foregående hold

 Ok at løbe tunge dyr tidligere

 Kuldstørrelse afhænger af vægt og ikke alder

 Vægt er et kriterie i forhold til holdbarhed og dermed et langt soliv

Tag stilling til poltene når de vejer 100-120 kg

Fodringen, hvis det går skævt, hvad så



Opstaldning af polte - Plads

Arealkrav

Alle polte, 50 % mere plads efter fravænning 

Alle polte i karantænestald, 50 % mere plads fra modtagelse



Hygiejne

 Klovens værste fjende er fugt og overbelægning

 Sikre at gulvene i poltestierne er rene og tørre

 God gødningsgennemgang i spalterne

Polte i bokse, fjern møget!

Smalle poltestier er ikke optimalt

Ru overflader og blotlagte sten i stibunden skal undgås

2/3 fast gulv

Ingen plastspalter fra 20 kg.

Opstaldning af polte



Rolige polte giver rolige søer

Poltene skal have gode oplevelser 

Gå ind i poltestierne to gange om dagen

Halm minimum en gang om dagen

Sæt dig på hug så poltene bliver trygge

Lad poltene komme til dig

Daglig håndtering af polte



Hvor mange polte skal der bruges

Hjemmeavl: 

 Læg en plan for sortering af polte

 Hvor mange løbeklare polte skal der bruges

 Hvor mange polte er der behov for ved ca. 30 kg og 100 kg.

 Hvor mange polte skal øremærkes v. fravænning

 Hvor mange polte fødes om ugen

Systematik i polteflowet- Planlægning 

Ja, så skal der planlægges igen



Systematik i polteflowet- Planlægning 

Lav en plan som passer til jeres staldsystem og med flytninger af poltene



Indkøbte polte:

 Få lagt en leveringsplan

 Plan skal passe til karantænestaldens kapacitet

 Poltene skal leveres i ensartede hold

 Der skal være plads til at sortere polte ud, som evt. falder fra bagefter

Systematik i polteflowet- Planlægning 

Og Ja, den er god nok, også her skal der planlægges



Der skal udnævnes en polte chef

 Sikre poltene en god opvækst 

 Opstaldning

 Selektionsplan

 Foderkurver

 Spækscanning

 Vaccinationsplan

 Brunst observation og løbealder

Polte chefen



Så Husk nu:

At en god polt er allerførste skridt på vejen til høj so overlevelse og god effektivitet 

Tak for jeres opmærksomhed!
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