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TEST AF TO TYPER GROVFODERHÆKKE - ERFARINGER, SPILD OG ÆDE-AKTIVITET

Økologiske slagtegrise skal have adgang til grovfoder, og
dette kan tildeles på mange måder. To typer grovfoderhække, en rund og en firkantet, er afprøvet i en besætning med
storstier i sommeren 2018. De to typer hække var placeret på
udearealet i to stier. Den runde hæk er populær hos landmand
og grise

DEN RUNDE HÆK ER NEM AT HÅNDTERE
Det praktiske arbejde med hækkene har givet nogle gode erfaringer i besætningen. Der bruges generelt mindre tid på den
runde hæk, og der er mere flow i grovfoderet, da grisene æder
mere fra denne hæk. Grisene tømmer ikke den runde hæk helt,
og der efterlades grovfoder langs kanten. I den firkantede
hæk skal landmanden jævnligt løsne grovfoderet så grisene
kan æde det fra hækken. Det der ligger i opsamlingsbakken

0,75 m

æder grisene ikke op. Hækkene fyldes dagligt og tømmes
minimum en gang om ugen. Det er nemmest at håndtere den
runde hæk, da den kan væltes om på siden og trilles.
Der kan stå 10-18 grise ved hver grovfoderhæk alt efter størrelsen på grisene. Udformningen på den runde hæk gør, at der
er mere plads mellem dyrene, end ved den firkantede hæk.
Landmanden har været godt tilfreds med den runde hæk, men
efterspørger en større diameter og en højere kant der holder
grovfoderet inde i hækken for at mindske spildet på gulvet.
Et par lave ben på hækken kan også være en løsning på at
mindske spildet.
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Firkantet grovfoderhæk: Modificeret udgave fra CN Agro.
Hækken har opsamlingsbakke der skal mindske spildet på
gulvet. Den høje plade er sat på af landmanden for at gøre det
nemmere at fylde hækken uden at spilde.

Faktaarket er udarbejdet i regi af
projektet ”Fodring af økologiske grise
– bedre økonomi og miljø”, der har fået
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt
Udviklings- og Demonstrations Program,
GUDP under Fødevareministeriet.

Foto: Marie Lund Buus

Rund grovfoderhæk: Hækken er en prototype udviklet i projektet. Hækken står direkte på gulvet og har en opsamlingsbakke.
Keglen i midten gør, at grovfoderet nemmere falder ud mod
kanten, så grisene kan nå det.
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Spild omkring rund hæk

Spild af grovfoder på gulvet, blev vurderet på arealet omkring
de to hække. Der var mest spild i en radius på en meter omkring begge hække, men der var samlet set mere spild omkring
den runde hæk, se figur 1. Hygiejnen på gulvet var markant
bedre omkring den firkantede hæk, hvor langt størstedelen af
arealet var tørt modsat den runde hæk hvor det var vådt.
Der var ca. lige meget æde-aktivitet ved de to hække, men
der var flere grise der åd grovfoder direkte fra den runde hæk.
Derimod var der en større andel af grisene, der åd af grovfoderet, som lå udenfor den firkantede hæk, fx ved at tage en
mundfuld med væk eller ved at æde grovfoder direkte fra gulvet. Grisenes æde-aktivitet og hækkenes udformning påvirker
mængden af grovfoder, der lander på gulvet som spild.

Spild omkring firkantet hæk

Grovfoderspild omkring hhv. rund og firkantet grovfoderhæk svarende til en radius på en meter
omkring hver hæk.

Foto: Marie Lund Buus

Det er nemt at fylde grovfoderhækkene med en grab, men
grabben skal passe med størrelsen på hækken ellers falder der
for meget ved siden af.
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Grovfoderspild omkring hhv. rund og firkantet grovfoderhæk svarende til en radius på
en meter omkring hver hæk.

Læs mere om grovfoder i hæftet Groft er godt
(www.landbrugsinfo.dk/oekologi/svin)
med inspiration til udfodring og opbevaring samt
erfaringer med grovfodertyper og forbrug.

