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UNDGÅ FODERSPILD – JUSTER FODERAUTOMATERNE

FODERSPILD ER DYRT
Korrekt indstilling af foderautomater kan have afgørende betydning for niveauet af foderspild. Dette fakta-ark giver et
eksempel på en strategi, som benyttes på en bedrift med
lavt foderspild.

Vend fakta-arket og se hvordan denne strategi med justering
af Skiold foderautomater er anvendt i praksis, så der kommer mindst muligt foderspild. Billederne bruges af medarbejderne på bedriften, så alle har samme forståelse af hvor
meget foder, der må ligge i truget.

Producent: ”Det er vigtigt at kigge efter hvor meget foder,
der ligger i fodertruget frem for indstillings-trinnet på automaten. Nye automater skal for eksempel stå mere åbne
end de ældre automater for at give samme mængde foder.”

EKSEMPEL PÅ STRATEGI FRA PRAKSIS
Smågrise
•

•

•

Første dag, når smågrisene er sat ind i stien, skal indstillingen stå, så foderautomaterne giver rigeligt med
foder. Derved lærer grisene at benytte foderautomaterne. Dagen efter sættes indstillingen, så der gives
mindre foder.
Når smågrisene er blevet gode til at æde foder fra automaterne, er grundreglen, at der kun må være foder i
cirklen i truget under foderautomaten (se billeder under
smågrise på bagsiden af fakta-ark).
Det er bedst at regulere på foderautomaternes indstilling dagligt og minimum 2 gange om ugen.

Slagtegrise
•

•
•

Hos slagtegrisene skal foderautomaterne indstilles
løbende, så grisene med alderen skal arbejde mere for
at få foderet ud.
Der skal ikke ligge mere end en lille håndfuld piller.
Dagen efter automaterne er justeret, skal de igen tjekkes for at se, om justeringen er korrekt.

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.

GOD FODERUDNYTTELSE OG
HØJ KØDPROCENT
Vidste du, at det er muligt at opnå god foderudnyttelse og høj kødprocent også i øko besætninger?
Et forsøg udført i 2017-2019 af SEGES HusdyrInnovation viser, at det er muligt for økologer at ramme
en foderudnyttelse på 2,84 - 2,87 FEsv / kg tilvækst
og med en kødprocent på knap 61 %.
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Eksempel på justering af Skiold foderautomater
HVOR MEGET FODER SKAL DER LIGGE
I TRUGET

PASSER TIL DYREGRUPPE

JUSTERING LIGGER
OFTE PÅ*

Smågrise

Trin: 18-23

(15- 30 kg)

Grise på startblanding

Trin: 10-15

(30-65 kg)

Grise på slutblanding

Trin: 6 - 9

(65 kg – slagt)

* Husk ved nye automater skal indstillingen stå 3 trin højere end de ældre automater.

Læs om indstilling af foderautomater her:
w w w. s v i n e p r o d u k t i o n . d k / V i d e n / I - s t a l d e n / M a n agement/Vejledninger/Indstilling-af-foderautomater-til-slagtesvin

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.

For yderligere information
Kontakt: Camilla Vestergaard Kramer, Udviklingscenter
for Husdyr på Friland K/S, tlf. 23 99 49 43

