Fremtidens slagtesvineproduktion, sådan når vi et endnu lavere
foderforbrug i 2025.
Joachim Glerup Andersen, Seniorkonsulent i SEGES, gav på bedste vis et bud på dette. Han
lagde ud med at sige, at produktionsresultaterne ikke blev forbedret så meget i starten af 00´erne
men i 2014-2015 begyndte der at ske noget, og i 2019 er der stadig en flot fremgang. Han tog
udgangspunkt i de 16 bedste besætninger i Seges slagtesvineprojektet, som har en
foderudnyttelse mellem 2,45 og 2,6 Fes pr kg tilvækst.
Hvad gør de, som andre ikke gør? Der er ikke et let og enkelt svar på dette spørgsmål. De gør det
rigtige - 24/7 i 365 dage om året og springer ikke over, hvor gærdet er lavest.
MEN han ridsede dog nogle tiltag op, som kan sættes i gang med det samme.
UDTØRRING: for slagtesvin skal der være 22 grader på gulv og for smågrise 30 grader på gulv.
FODERNORMER skal overholdes, og der skal være en god dialog med foderrådgiver, således at
foderet indeholder det, det skal.
For vådfoderbesætninger skal der være mindst 4 daglige fodringer – gerne 5, og der skal
maksimalt være 6-8 timers natpause. Det er MEGET vigtigt, at foderet ikke bliver for ”tyndt”, når
grisene indsættes i slagtesvinestalden – dvs. der skal min. være 0,3 Fes per liter vådfodersuppe.
VEDLIGEHOLDELSE og serviceeftersyn på både ventilation og foderanlæg er utrolig vigtigt i
stedet for at lave reparationer, når der kommer nedbrud på anlægget. Det vil igen sige at være på
forkant i stedet for at være bagefter.
FORMALINGSGRAD er vigtig, således at grisene ikke får mavesår, og således at de kan optage
foderet bedst muligt. Det er en balancegang, men en meget vigtig brik i at holde god velfærd/lav
dødelighed OG et lavt foderforbrug.
FODERHYGIEJNE er også utrolig vigtig i forhold til dannelse af svamp og dermed toksiner. Disse
toksiner kan selv i mindre grad være hæmmende for grisene, og i værste fald kan de være
dødelige for grisene.
GODT MANAGEMENT er vejen frem til at skabe gode resultater. For at kunne gøre det kræves,
at man har stabile medarbejdere, der går op i deres arbejde.
En af besætningerne, som er med i projektet, ”Sådan opnås 2,5 FEsv” udtaler at ”Grise skal fodres
ens hver dag, og foderet skal smage ens hver dag”, og de fortsætter med at sige: ” Alt er vigtigt –
der må ikke udsættes til næste dag”.
Alt i alt et meget inspirerende foredrag af Joachim Glerup Andersen. Hele hans power point
præsentation kan findes på Vet-Team´s hjemmeside på https://vetteam.dk/CustomerData/Files/Folders/9-kurser/4725_fremtidens-slagtesvineproduktion.pdf

