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H12 - Opsamlingsso til pattegrise med nedsat trivelighed
Det kan ikke undgås, at der forekommer
grise, som falder fra i forhold til resten af kuldet. De kan med fordel flyttes til en opsamlingsso.

+

Sulten gris som bør flyttes til en opsamlingsso

1. Opsamlingssoen skal passe de pattegrise,
der ikke kan klare sig i deres oprindelige
kuld.
2. Opsamlingssoen er en velfungerende so, der
har fravænnet egne ensartede og trivelige
grise, der er flyttet til klimastalden.
3. Opsamlingssoen kan være en udsætterso.
4. Opsamlingssoen sættes 2 FEso ned.
5. Etablér opsamlingssoen, inden grisene bliver
for utrivelige.
6. Hold øje med, at opsamlingssoen accepterer
pattegrisene.
7. Pas på, at du ikke bruger opsamlingssoen til
små, men sunde, grise.

Det er ikke optimalt at:



•

Flytte en syg gris, da den så vil smitte flere
grise. I stedet skal den syge gris behandles,
og det skal sikres, at den får mælk.

•

Flytte sunde og raske grise, hvis de er små,
men trivelige. Dette giver blot uro i patteorden
i kuldet, som de flyttes fra, og i kuldet, som de
flyttes til.

•

Flytte en gris videre til endnu en opsamlingsso, hvis grisen ikke er klar til fravænning
samtidig med de øvrige grise ved opsamlingssoen.

Syg gris, der ikke bør flyttes
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H12 - Opsamlingsso til pattegrise med nedsat trivelighed
1.

Få overblik over, hvornår der skal etableres en opsamlingsso. Sæt en tøjklemme på
sotavlen hos de søer, hvor der er en gris med begyndende tegn på nedsat trivelighed.
Når der er brugt et antal tøjklemmer, der svarer til det antal pattegrise, opsamlingssoen
kan passe, etableres opsamlingssoen. Vær opmærksom på grise med nedsat trivelighed,
så det ikke bliver for sent at etablere opsamlingssoen. Se Bilag 11 - Opsamlingsso.

2.

Opsamlingssoen skal være en rask so i passende huld, uden skuldersår eller dårlige ben.

3.

En opsamlingsso kan være en udsætterso i passende huld. Der er risiko for, at en opsamlingsso kommer i brunst i farestalden, hvilket er uden betydning for holdstyringen når
det er en udsætterso.
Der er en produktivitetsmæssig fordel i at bruge de yngre søer som ammesøer, og derved
vil der sjældent være tilstrækkeligt antal unge søer til at kunne bruge disse som opsamlingssøer.

4.

Soens daglige foderration sænkes med 2 FEso for at undgå, at soen kommer i brunst, og
for at undgå, at soen går i stå.
Vær ekstra opmærksom på opsamlingssoens foderoptagelse, og på evt. udvikling af yverbetændelse de første dage efter etablering af opsamlingskuldet.

5.

Især i første leveuge skal opsamlingssoen etableres hurtigt, da det ofte er sult, der gør, at
pattegrisene får nedsat trivelighed.
Derefter er det primært som følge af sygdom eller dårligt fungerende patter hos soen, at
grisene skal flyttes til en opsamlingsso.

6.

Hvis pattegrisene er urolige, og soen enten står meget eller ligger i bugleje efter et døgn,
kan det skyldes, at opsamlingssoen ikke har accepteret kuldet. Opsamlingssoen kan
også være gået i stå. Det bør overvejes at bytte kuldet med et andet kuld (se H11 – Ombytning af kuld).

7.

Grise i et kuld kan godt have forskellig størrelse. Hvis grisene trives i deres oprindelige
kuld, men bare er mindre end resten af kuldet, skal de ikke flyttes.
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