SoLiv 2.0
Soen længe leve

Hvad får du ud af at deltage:
Vi vil gerne holde længere på søerne, hvilket både øger arbejdsglæden i
hverdagen og den samlede indtjening fra svineproduktionen.
Opgaven er kompleks og inddrager medarbejderne i alle soholdets
staldafsnit, og derfor skal det organiseres. Indsatsen med at få flere søer
til at overleve er ikke umulig - det tager bare tid at komme i mål.
Gennem et rådgivningsforløb bringes al faglig viden ud på dine staldgange,
og sammen hjælper vi jer med indsatsen, så søerne forbliver produktive og
slagtes, fremfor de aflives. Rådgivningsforløbet tilpasses din besætning og
indeholder også tre eksklusive SEGES-webinarer, hvor kun ejere og ansatte fra
besætninger, der arbejder med SoLiv deltager.

Arbejdsplaner
Besøg

Fokus på

Opstartsmøde med
gennemgang af
analyser,
registreringer
og foder

• Sammensætning/indhold
• Opbevaring
• Blandesikkerhed
• Udfodringsteknik
• Fodermængder/kurver
• Hygiejne

Tilsyn af søer

• Hvorfor, hvor og hvad kigger vi efter
• Justeringer
• Klove
• Gennemgang af funktioner i stalde

Gruppeopdelinger

• Analyse på sammensætning af besætning
• Staldindretning/sammensætning af grupper
• Vurdering af læg, størrelse, huld, evt. skader mm.
• Rutiner ved indsættelse, herunder fodring

Brug af sygestier

• Indretning og placering af sygestier
• Muligheder/tiltag
• Vurdering og behandling af syge dyr
• Aflivning herunder praktik, sikkerhed, håndtering
af døde dyr, flytning og raskmelding

Poltens opvækst

• Vurdering af indkøbte eller hjemmeavlede dyr,
herunder ben, klove og huld
• Staldindretning og udfodringsmetode
• Tidslinje, en plan for poltens liv frem til løbning
• Vaccination og immunisering
(i samarbejde med dyrlæge)
• Opstaldning
• Holdstyring

Indeholdt i aftalen
• 3 webinarer i samarbejde med SEGES
• 5 rådgivningsbesøg af 4 timer, heraf et fællesbesøg med so- og fodringsrådgiver, der gennemgår blandinger
• 1 times telefonisk sparring ved ledelsesrådgiver
• Forberedelse og skriftlig besøgsrapport efter hvert besøg
• 1 stk. måling af vandkvalitet med ATP-måler
• Mulighed for at lave forløb med Amu-tilskud, under gældende regler
Pris uden tilskud 30.000 kr.
Pris med fx 3 deltagere på Amu-tilskud ca. 23.400 kr.
Ikke indeholdt i aftalen:
Kørselstid og km-takst ved besøg (regnes fra nærmeste kontor)
Foderoptimering

Kontakt SR Team Sohold
Rasmus Andresen 2029 8803
Helle Hellemann 2349 0507
Allan B. Mikkelsen 2949 6853
Kasper G. Panduro 2926 8249
Michael Frederiksen 2288 8213

