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Orange, slagtesvin fald 6,5 % 

Blå linje, smågrise fald 4,7 % 

 

 

Dødelighed smågrise steget med 0,9 % 

Dødelighed slagtesvin faldet med 0,3%

Tilvækst smågrise steget med 11 gram (3%)

Tilvækst slagtesvin 96 gram (11%)

Smågrisene har ikke haft samme fremgang som slagtesvin



Udfordringer er der nok af

• Højere produktivitet i soholdet = lavere 

fravænningsvægt og høj belægning i 

klimastalden

• Mindre kobber i foderet

• Gult kort

• Udfasning af zink 



Højere produktivitet i soholdet = lavere fravænningsvægt og høj belægning i 
klimastalden

Det fortsætter forhåbentligt

Mindre kobber i foderet

Der er allerede meldt ud, at det skal sænkes yderligere

Gult kort

Mon ikke det bliver strammet op 

Udfasning af zink 

Det kommer ikke igen 

Der er ikke udsigt til, at der kommer nogen, der løser problemerne



Klargøring af stald

Klimastyring

Opstart af holdet

Foder og fodring 

Vand

Nye muligheder / udfordringer

Så lad os se på hvad vi selv kan gøre



Klargøring af stald, succesen grundlægges inden dyrene kommer



Der er lavet undersøgelser og artikler om dette siden 1993

Men det er endnu vigtigere nu, hvor vi har alle udfordringerne

Så med fare for gentagelse:

Inden vask tømmes gyllekummer for at sikre arbejdsmiljøet

Grundig iblødsætning, gøres nemmest med overbrusning/iblødsætningsanlæg 
det halverer vasketiden 

Dette er ikke nyt



Grovvask til gødningsfri niveau

Brug sæbe, obs på indvirkningstid og undgå indtørring

Finvask

Fjern vandpytter og tøm trug 

Desinfektion efter anbefaling. OBS dokumentation på valgte produkter 
temperatur og tid

Vask



Når temp. er over 20 grader kan udeluft bruges, men kun i de timer, hvor der er 
over 20 grader, det er der sjældent om natten

Tilsæt varme, varm stalden op til 30 grader, stil min. vent. på 10%, og lad den 
gerne ventilere mere

Der skal bruges 1 L diesel pr. 3 m2 stald

Det tager lang tid

UDTØRRING



130 L diesel

Typisk 50 kw varmekanon brænder 5 L af i timen

Den skal køre i 26 timer

Tanken er ofte 40-50 L

Så det er 3 tanke der skal til

Eksempel: klimastald 1000 stipladser, 400 m2 inkl. gang



Brug IR termometer

Mål på betongulv uden for gulvvarmen

Mål på plast inventar

Temp. skal være det samme, og det der ønskes i stalden

Det vil sige 24 grader ved 6 kg fravænningsvægt

Naturligvis varmere i hulen

Hvornår er der tørt 



Legetøjs lægter er svære at rengøre, og ofte husker man kun den side der vender 
ud af

Vask dem grundigt og vend dem for hvert hold

Under foderautomater er der ofte beskidt efter vask

Kalkning afslører om der er rent

Typiske faldgruber 



Det der står i klimacomputeren er ikke nødvendigvis korrekt

Måler sidder ofte langt væk fra grisenes opholdszone

Brug IR termometer

Brug øjne

Brug gerne overvågningskamera

Klimastyring 



For varmt

Kamera koster ca. 500 kr.for startpakke + 

500 kr./kamera+ internet forbindelse hvis 

det ikke er der i forvejen

For koldt

Overvågningskamera eksempler 



Gulvvarmen er for varm

Der er stor forskel på målt og oplevet temperatur

Minimumsventilation passer ikke

Typiske faldgruber



Når dyrene er sat i ren, tør og varm stald skal de bare i gang

Sørg for fodring gerne 6 gange dagligt

Foderet skal være let tilgængeligt

Grise vil helst æde samtidig ved soen

Husk vand

Elektrolytvand kan hjælpe med at få dem til truget

Lys tændt de første 24 timer så de lærer at æde

Herefter 16 timer i døgnet

Lovmæssigt 8 timers sammenhængende lys og 8 timers sammenhængende 
mørke

Opstart af holdet 



Fravænning og første foderoptag
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Der er ikke kommet et produkt der kan afløse medicinsk zink

Der arbejdes stadig på at finde de helt rigtige løsninger på foder uden zink

Der er fundet ting der virker

Groft formalet startfoder, samme formaling som sofoder, reducerer diarre-

forekomst med 44%

Flere syntetiske aminosyrer i foderet giver mindre diarre

Stopfoder 1-2 dage omkring forventet diarre udbrud

De gamle travere, syre, lavt protein, gode råvarer virker stadig

Fiber er ofte forsøgt, ofte har det set godt ud, men det holder ikke ved

Foder og fodring 



Sørg for rigeligt med ædepladser

Dobbelt antal ædepladser = + 30 Gram tilvækst

Vi skal lige have fundet det rigtige niveau
Men hold øje med kø dannelse
her virker kamera også

Ædepladser 



For at gøre startfoderet så godt som muligt er der mange døde varer i, og foderet 
vil danne bro i foderkasser,

Ingen foder = ingen tilvækst
Grov formaling kan hjælpe her også

Div. blandingsprodukter er ikke hvad de giver sig ud for

Milk replacer er ikke mælk

Molto fisk, repro fish og andre er ikke fiskemel

Mange af disse fodermidler er sojaprotein der er forbedret en smule

Skal dyrene have sojaprotein så giv dem det

Der er ikke sammenhæng imellem hvad grisen vejer og hvornår den skifter foder

For lav protein i for lang tid = for lav tilvækst 

Typiske faldgruber



Sørg for rigeligt vand af god kvalitet

Vand i Danmark er af god kvalitet, så er der problemer er det os selv der har 
lavet dem

Løbende rengøring af vandsystemerne er et must for at få det til at virke.

ECA anlæg virker, men en del medicintyper kan ikke tåle det

Oxiderende produkter virker, men det kræver lidt arbejde at bruge dem, her er 
det muligt at bruge medicin de dage, man ikke anvender rens, og ofte også 
samtidig.

Ved mistanke lav vandprøve

Vand 



Syre i vandet virker godt imod diarre

Det er bedre at give syre i vand og foder, end mere syre i den ene del

Vælg gerne forskellige syretyper f.eks. 0,5% benzoesyre i foderet + 0,2% 
organisk syre i vandet, det skal være en der ikke påvirker vandoptaget negativt

OBS på koncentration af syreprodukter

OBS på dokumentation på private label syreprodukter

Ikke kun vand



Gennemløbsvægte viser hvordan det går

Pas dog på ikke at konkludere for meget ud fra et hold

Overvågning af temperatur

Kamera overvågning

Vandmåling ser lovende ud, men er ikke helt flyveklar endnu

Nye vacciner

Der er et nyt fodertilsætningsstof der er ved at blive godkendt, det viser lovende 
takter, og det er ikke så tit det sker

Nye muligheder



Udfasning af zink gik godt de fleste steder

Men mange har oplevet tilbageslag siden

Streptokokker

Ødemsyge

Diarre

Pilosicoli

Behov for flere behandlinger, både injektion og flokmedicin

Risiko for resistens

Nye udfordringer



Udfordringer er der nok af

De løser ikke sig selv, så det kræver hårdt arbejde

Fokus på rengøring og udtørring

Sørg for at foderoptaget kommer godt i gang

Brug foder der passer, både næringsstoffer, råvarer og struktur

Pas på brodannelse

Gør vandsystemet rent, og brug syre

Lys i starten og hele vækstperioden

Brug de nye muligheder der er med overvågning af vækst, vand, temperatur og 
adfærd

Opsamling



Vi kan tage dem nu

Eller bagefter

Eller kontakt mig 

Peter Mark Nielsen
pmn@velas.dk
25 19 67 66

Spørgsmål 


