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Sommertid i stalden 

Af fodergruppen 

Det er sommertid og dermed også tid til at 

lave korrektioner i stalden på foder, venti-

lation og overbrusning.  

Ventilation: I sommerhalvåret kan det 

være nødvendigt at hæve staldtemperatu-

ren for at imødegå store temperatursving-

ninger hen over døgnet. Inden det for al-

vor bliver sommer, er det desuden en god 

idé at få vasket ventilationsskorstenene 

ekstra godt. Hvis der sidder meget skidt i 

skorstenene, er det med til at bremse luf-

ten. Når udetemperaturen for alvor bliver 

høj, ønsker vi en så høj kapacitet på ud-

sugningen som muligt. 

Overbrusning: Kom problemer med bl.a. 

halebid og nedsat foderoptagelse i forkø-

bet og få indstillet en god rytme for over-

brusningsanlægget. Det er en effektiv må-

de at holde temperaturen nede i sommer-

månederne. Anbefalingerne for overbrus-

ning er, at brusetiden skal være så lang, 

at alle grise kan nå ind under bruseren (2

– 2½ min.) Hyppigheden bør være 2-3 

gange pr. time, når udetemperaturen er 

over 18 grader. 

Foder: Drægtige søer har et mindre be-

hov for foder til vedligehold hen over som-

meren, når det er varmt sammenlignet 

med vinterperioden. Det kan derfor være 

en god idé at justere foderstyrken til de 

drægtige dyr 

ned, hvis foder-

styrken har væ-

ret øget i vinter-

månederne.  

Personalemeddelelse  

Annette Lykke Voergaard er tilbage efter 

barselsorlov. Hun arbejder på fuld tryk med 

teknologiansøgninger, KO lov-

givning, CoP og kommer til at 

arbejde mere med foder.  

Staldskole for udenlandske med-

hjælpere 

 Af virksomhedsleder Leif Vester-

gaard. 

Vi gentager succesen – og starter til 

efteråret en ny staldskole op for 

udenlandske medarbejdere med flere års 

erfaring indenfor Dansk Svineproduktion. 

Formålet med gruppen er at sætte fokus på 

det faglige og praktiske arbejde i stalden, 

samt at gruppen giver hinanden inspiration 

og løsningsmuligheder på problemstillinger, 

når de besøger hinanden på skift. 

Planen vil være 

• Vi afholder 4 årlige møder med stald-
besøg (hovedsproget er engelsk) 

• Indhold og fokusområder for næste 
møde aftales fra gang til gang  

• Efter behov tager vi eksterne rådgive-
re/dyrlæger ind, som passer til emnet 
for mødet 

• Mødetid fra kl. 9.00 til 15.00 

• Min. 10 deltagere 

Kunne ovenstående være noget for din 
medarbejder, så kontakt Leif Vestergaard på 
tlf. 70151200. 



Nye navne på enkelte fodermidler 

Enkelte fodermidler får nye navne senest fra 

19. august 2013. Det sker, fordi der fastlæg-

ges nye grænser for max indhold af kemiske 

urenheder fra fremstillingsprocessen.  

To eksempler:  

Sojaskrå, afskallet    Sojaskråfoder, afskallet 

Solsikkeskrå, afskallet Solsikkeskråfoder, 

       afskallet.  

Hvis ikke de nye navne bliver brugt, gælder de 

fastlagte grænseværdier på det pågældende 

fodermiddel ikke. Vær derfor opmærksom på, 

om ændringen er med på dine foderrecepter. 

  

  

Tilføj skala til din slagtesvinesigte 

I det nye nr. af Fagbla-

det Svin kan man læse 

om, hvor vigtig formaling 

af korn er for det økono-

miske resultat i svine-

produktionen. Derfor 

skal formalingsgraden 

kontrolleres jævnligt. 

Den optimale forma-

lingsgrad er besætnings-

afhængig. Det er den 

bl.a. fordi, der er stor for-

skel på, hvordan der sig-

tes.  

En stor fejlkilde ligger 

ved aflæsningen. På den nye Bygholm 2 

sigte er alle rum skallerede til forskel fra 

slagtesvinesigten. På slagtesvinesigten kan 

man dog selv tilføje denne skala, som vist 

på billedet. Det er vigtigt med denne skala, 

fordi indholdet i rummene ikke altid summe-

rer op til 100 %. Det skyldes, at der er stor 

forskel på, hvor kompakt prøven er.  

Når man har tilføjet skalaen, kan andelen af 

partikler under 1 mm beregnes ud fra det 

totale indhold.  

Andel under 1 mm aflæst / Summen af ind-

holdet i begge rum * 100 % 

 

Andel under 1 mm aflæst  = 60 

Summen af indholdet i begge rum = 110 

Reel andel under 1 mm  = 60/110 * 100 %  

     = 55 %  

Svineproducenter tog fusen på  

konsulenter 

Forleden var de ansatte hos Svinerådgiv-

ning Vest af sted på personaletur i et som-

merhus ved Husby. Efter dagens aktiviteter 

var tidsplanen skredet, og vi nåede først re-

tur til sommerhuset kl. 19.30. Tanken om, at 

skulle kokkerere aftenens menu så sent var 

noget hård. Derfor var det en meget velkom-

men overraskelse, da vi ved sommerhuset 

blev budt velkommen af de otte folkevalgte 

svineproducenter i SRVests bestyrelse. De 

havde låst sig ind i sommerhuset, mens vi 

var væk og var gået i gang med at tilberede 

en flot fem retters menu til os. Den behageli-

ge overraskelse var de 

folkevalgtes måde at 

sige tak for en god ind-

sats i 2012 og for et 

godt økonomisk resul-

tat.   

 

Chefkok H.C. Tylvad 


