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Repromanagement - 
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Farestaldsmanagement – 
Ekspertgruppen 



 Besætninger med høj so-effektivitet har ikke højere 
sofoderforbrug! 

 Eksempel, Lars Landmand, 1.450 FEso/årsso 

 Fremgang fra 28 til 33 fravænnede grise pr årsso 

 Besparelse pr gris: ~8 FE pr gris 

 

 Gå efter de lavest hængende frugter først! 

 

Antallet af fravænnede grise 



 Korrekt brug af foderkurve i farestalden 

 ”Vores søer kan æde 13 FEso/dag den sidste uge så vi 
kan ikke gøre det bedre”! 

 Se på den enkelte  

     sos ydelse (antal grise) 

 Slutniveau på 10 vs 12 FEso 

 ~34 FEso pr årsso 

 ~1,14 FE pr gris 

 

 

Faldgruber - 
Diegivende 



 En lumsk størrelse! 

 Optimal løbealder: 7,5 – 8 mdr. 

 ”Men mine polte er 1 mdr. ældre”! 

 30 dage x 2,7 FEso = +81 FEso pr polt 

 Svarende til ~40 FEso pr årsso (1,34 FE/gris) 

 ”Sidegevinst”: For store og bøvlede dyr til løbning og 
for store madammer i produktionssystemet  

Polterekruttering 
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 Huldstyring, Huldstyring, Huldstyring 

 Harmonikasøer er dyre i drift 
 +100 FEso/årsso (3,34 FE/gris) 

 1 kg vægttab koster ~ 4 FE! 

 Fede søer har stort vedligeholdelsesbehov  
 200 kg vs. 250 kg = ~128 FEso pr årsso  

                 4,27 FE/gris 

 Husk huldjustering de første 4 uger  

    efter løbning 

 

Drægtige søer 
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 ESF 
 Kalibrering - fint med indtastning af korrekt kurve men 

passer mængden med det ønskede? 

 Få justeret massefylden 

 Brug af korrekte foderkurver 
 ”Jeg skal have større pattegrise så mine søer skal da lige 

have lidt ekstra til sidst”! 
 Fra 3,5 -> 4,5 FEso = ~70 FEso pr årsso 

       2,34 FE/gris  

Drægtige søer 
- foderkurver 



 Det giver i alt godt 20 FE pr gris! 

 (Sat en anelse på spidsen ) 

 Men: Pluk de lavest hængende frugten først 

 Motiverende! 

 

Hvad giver det så? 
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Tak for opmærksomheden! 


