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UgeManagement
Vær up to date uge for uge



Den lange trend
Blå = gns. 1 uge

Rød = gns. 26 uger



Den lange trend
Blå = gns. 1 uge

Rød = gns. 26 uger



5,1% overstående = fint!

8,2% overstående = ok!



Indtil marts 2008 var er problemer med flåd…
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Observationer ved besøget
- meget veldrevet besætning

Eneste problem der 
direkte ses er lav 
kuldstørrelse

Bekymrende at den 
gennemsnitlige 
kuldstørrelse har ligget på
14,4 fostre de seneste 4½
måned
Omløberprocenten på ikke 
ordinære søer er også en 
anelse høj
Noget tyder heldigvis på at 
trenden er opadgående…



Observationer ved besøget
- meget veldrevet besætning

Rigtig god 
temperaturstyring i 
farestalden

Overvej lidt mere 
varme i stalden de 
første dage efter faring

Øjnene bruges og 
teknisk setup er 
meget godt



Observationer ved besøget
- foderladen

Manglende hygiejne i tørblander
Lidt urenheder, der helst ikke skal i foderet

Fedtklumper
Lav temperatur i blander?!
Tilførsel af for stor stråle?!



Observationer ved besøget
- foderrecepter

Lidt halebid ved 
sopoltene

0,5 g ekstra natrium pr. 
FEsv bør tilsættes
Ellers produktionssikre 
recepter

Generelt
Tørstofkorrektioner på korn 
i recepterne
Reelt ville et lavere 
tørstofindhold kræve brug 
af lidt mere fedt



Observationer ved besøget
- fodring i farestalden

Der fodres kl. 7.00 og 15.30
Det ser ud til at foderoptagelsen er god

Men er kuldstørrelsen påvirket af 
foderoptagelsen i farestalden?
Ja, og følgende bør overvejes

3 daglige fodringer (dvs. en ekstra fodring kl. 11.30)
Forventning om 10-15% højere foderoptagelse

Mål
Flere fostre
Færre overstående dage for fravænnede gylte



Observationer ved besøget
- fodring i farestalden

Afklaring af, om der er problemer med den 
samlede foderoptagelse

Afvej 1 + 2 + 3 liter foder og find 
gennemsnitlig vægtfylde
Vælg 20 tilfældige søer
Registrer 1 gang dagligt hvad den samlede 
mængde udfodret pr. so pr. dag er
Gennemgang af resultaterne efter 1 
diagivningsperiode



Observationer ved besøget
- løbestalden

Ønskeligt…
Fodring frem til 
løbning: 4,5-5,0 FEso
Stimulering før 
løbning, tæl til mindst 
30 øl
Uafhængigt af om 
soen blafrer eller ej

Stimulering tjener 
sammen med ornen et 
formål – at booste
udskillelsen af oxytocin



Observationer ved besøget
- løbestalden

Ønskeligt…
Polte flushes 11-14 
dage før løbning med 
ca. 3,5 FEso
Ikke flushing i 21 
dage..
Gyltene skal have 
maks. 2,5-2,7 FEso de 
første 4 uger efter 
løbning



Observationer ved besøget
- løbestalden

Ønskeligt…
Ved problemer med yversvamp
Strø med Stalosan før nye søer flyttes ind - ok
Undervognsbehandling med Virkon S to dage 
efter fravænning
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