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•Udtørring 

• Indstilling af våd- og tørfoder  

•Udlevering af slagtesvin 

Overblik 
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Udtørring af stald 

• For optimal produktion skal grisene sættes ind i en 

ren og ikke mindst tør stald! 

• Fugt giver dårlig trivsel og en skidt start  
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Pinligt rent … 

Optimal rengøring: 
 

1. Iblødsætning 
 

2. Grovvask (80% af skidtet fjernes, hurtig proces) 
 

3. Sæbe (15-30 min virkningstid, fjerner fedtfilm og letter finvask) 
 

4. Finvask  
 

5. Skylning  
 

6. Tørring i 1-2 timer (ingen vandpytter, overflade lidt fugtig eller  

    tør, for at undgå fortynding af desinfektionsmiddel) 

7. Desinfektion (vær obs på virkningstid) 
 

8. Udtørring (m. høj temperatur) 
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… og knas-tørt 

 

 Høj rumtemperatur under udtørring (over 30 oC) 
 - brug altid varmekanon ved udetemperatur  under 20oC 

 - og ved tidspres  

 

 Brug en ½ liter olie pr. kvm  
      fx: 200 kvm stald x 4 kW = 800 kW  

 800 kW : 8 kW pr. liter diesel = 100 liter diesel 

  

 

 Kontrollér udtørringen 
 - Køb laser-termometer 

 - Gulvtemperatur = ønsket rumtemperatur 

 - Gør det til en dyd !!!! 
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Ren og tør sti klar til indsættelse 

Tjek: 
 

• Opvarmning af stalden 
 

• Foder og vandforsyning 
 

• Tøm evt. rengøringsvand fra 

foderautomaternes trug 
 

• Skyld vandrør igennem efter evt. 

desinfektion 

Dagen før indsættelse 
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Justering af våd- og tørfoder 
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Justering af vådfoder 

• Tjek tykkelsen på suppen (indtastninger) 

• Følg dagligt udfodringen 

• Indtil slutfoderstyrken nås, skal 30% af stierne 

reguleres ned 

• Opmærksomhed på foderskift! 
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Tørfoder 

• Juster dagligt i forbindelse med gennemgang af 

grise 

• Hav øje for stop og brodannelse 

• Belægning og ædepladser 

• Ekstra vand i stien 

• Monter plade foran automat                                   

for at reducere foderspildet 

• Opmærksomhed på foderskift! 
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Fokus på udlevering af 

slagtesvin 
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Vægt fordeling af slagtesvin 

Gns. slagtevægt:  82,3 kg 

Vægtspredning: 5,36 kg (Normal: 4-7) 
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DB pr. gris: DC, ny 

Optimal slagtevægt  

Aktuelt 

(82,3 kg) 

+16 kr./ 

gris 

Optimalt 

(90,6 kg) 
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Optimal slagtevægt 

• Fang hurtig løbere, specielt galte 

• Øg effektiviteten og 

slagtevægten indenfor 

bestående tidsinterval 
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Hvad flytter foderforbruget 

• Det koster foder at lade grisene varme stalden op 

• Vådfoder skal reguleres       optimal fodring 

• Spild i tørfoderautomater 

• Mange overvægtige og galte giver øget 

foderforbrug 
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Eksperter i vækstmanagement 


