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Optimal produktion og arbejdsglæde kræver koordinering mellem alle staldafsnit.

+

Farestalden skal modtage følgende informationer:
1. Hvor mange søer kommer fra drægtighedsstalden?
2. Hvor mange af søerne behøver gummimåtte allerede ved indsættelse?
3. Hvor mange søer kommer direkte fra en
sygesti?
Hver arbejdsuge planlægges. Det diskuteres,
om der har været hændelser, der skal tages
hensyn til eller problemer der kan forebygges

Farestalden skal afgive følgende informationer:
4. Antallet af søer der fravænnes til henholdsvis løbeafdeling og udsætning.
5. Eventuelle problemsøer, fx
• Søer uden ædelyst i farestalden.
• Søer der har været i brunst i farestalden.
6. Antal grise der fravænnes.
7. Eventuelle sygdomsproblemer hos grisene.

Manglende koordinering betyder bl.a.
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•
•
•
•
•
•

So med dårligt yver. Den bør udsættes

Dårligt arbejdsklima - manglende placering
af ansvar.
Dårlige produktionsresultater.
Store udsving i resultaterne.
Dårlig staldudnyttelse.
Dårligere udnyttelse af søernes produktions-potentiale.
Risiko for, at arbejdsopgaver ikke bliver udført, eller bliver udføret fejlagtigt.
Risiko for, at samme arbejdsopgave bliver
udført flere gange.

Dette kan være et individuelt tilpasset håndbogsblad
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1.

Det er vigtigt at vide, hvor mange søer, der kommer fra drægtighedsstalden for at kende
det antal søer, der skal fravænnes.
For at lette overblikket, bør søerne indsættes i farestalden efter løbedato.

2.

De søer, der har øget risiko for skuldersår, tildeles en gummimåtte allerede ved indsættelse i farestalden.

3.

Søer, der kommer direkte fra en sygesti, skal have øget opmærksomhed i farestalden.

4.

Lettere styring af løbeafdelingen kræver oplysninger om, hvor mange søer, der fravænnes
i det pågældende hold. Herunder oplysninger om ammesøer, som kan risikere ikke at
komme i brunst samtidigt med de andre søer, samt hvilke søer, der skal udsættes.

5.

Problemsøer kan være søer, der er fravænnet før forventet fravænning, har haft problemer med at æde i farestalden, eller er observeret i brunst i farestalden.

6.

Medarbejderen i klimastalden skal vide, hvor mange grise der fravænnes. Det er vigtigt at
vide, hvor stor spredningen er på de fravænnede grise i forhold til sortering.

7.

Syge og svage grise skal have ekstra fokus og ekstra varme (positiv særbehandling) i klimastalden.
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