Tema: Velfærd

Succes med faringsmanagement
i farestier til løsgående søer

Dyregruppe: Avl
Land: Østrig

Søer skal ifølge EU regler opstaldes i grupper fra fire uger efter
inseminering til en uge før forventet faring. Det betyder, at
søerne er opstaldet i boks i halvdelen af cyklussen, inkl.
perioden omkring faring på 4-5 uger. Udviklingen af farestier til
løsgående søer drives af markedskræfter, men det er også
anbefalingen fra EU Kommissionen. Faringssystemer til løsgående søer kræver større
stier, og praktiske erfaringer viser, at det kræver hyppigere rengøring, giver udfordringer
med aggressive søer i det daglige arbejde, og der er øget risiko for klemning af
pattegrisene.

Løsningen – Best practice
Besætningen: I en besætning i Østrig, hvor der
anvendes Pro Dromi farestier, oplevede man i
starten høj pattegrisedødelighed. Der døde i
gennemsnit 25 % under diegivningen, hvoraf 50
% blev klemt ihjel. Med nye managementrutiner
er det lykkes at reducere
pattegrisedødeligheden til 15 %.
Pro Dromi stierne har en størrelse på 7,5 m2. En
’rede’ i hjørnet til pattegrisene med gulvvarme
forhindrer klemning af grisene, når soen er
opstaldet løs. Der er muligt kortvarigt at tøjre
soen, og der er et stort område, pattegrisene
kan lukkes ind i, hvis der er behov herfor.

So og pattegrise før fravænning

Følgende managementændringer blev
implementeret i besætningen:
Genetik - Skift til renracede Swiss Yorkshire fra
renracede Østrigsk Yorkshire.
Fodring og overvågning - Optimeret ved at
tilsætte hørfrø fra fem dage før til tre dage efter
Pattegrisehule og soens trug
faring. Den første dag holdes pattegrisene inde i
pattegrisehulen, mens soen æder. Søer og pattegrise overvåges under fodring på dag 2
og 3 efter faring.
Hygiejne - Trugene renses grundigt.
Rode- og beskæftigelsesmateriale - Udover halmhæk, tildeles jutesække og halm på
gulvet som redemateriale. Pulver/materialer, der udtørrer huden, og strøelse tildeles i
pattegrisehulen og på gulvet.

Cost-benefit analyse
Gevinster:
√ Pattegrisedødelighed faldt
fra 25 % til 15 %, da
managementrutinerne blev
ændret i slutningen af 2016.
√ Kuld pr. årsso steg med 9 %.
√ Dødfødte faldt med 21 %.
√ Dødelighed før fravænning
faldt med 38 %.
√ Sodødelighed faldt med 2 %.
√ Pattegrisenes daglige
tilvækst steg med 14 %.
√ De samlede omkostninger
pr. pattegris faldt med 7,6 %.
Dette skyldes lavere
dødelighed, som resulterer i
flere fravænnede grise pr. kuld
(fra 22,2 til 27,6).
Omkostninger:
- Arbejdsforbrug (timer/so/år)
steg med 20 %.
- Søernes foderforbrug steg
med 15 %.
- Ændret genetik - € 13.230 pr.
140 årssøer (afskrevet over 3
år), plus en ekstra
avlstilladelse til € 1.932 pr. år.

Punkter til overvejelse og yderligere information
Overvejer man farestier til løsgående søer, skal man være opmærksom på dyrevelfærd,
produktionsform og arbejdssikkerhed. Der bør være god plads omkring stierne, så man
kan håndtere pattegrisene uden at skulle gå ind i stien. Stien skal være stor nok til, at
soens lejeområde og gødeområde er tydeligt adskilt, og der bør være delvist fast gulv,
som er behageligt at ligge på for soen.
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