Tema 1: Præcisionsfodring af slagtesvin
I fremtidens slagtesvineproduktion er præcisionsfodring en selvfølge.
Vi skal ikke længere betragte alle slagtesvin ens og anvende samme
fodringsstrategi til alle grise på besætningsniveau. Vi ser ind i, at
fodringsstrategier differentieres efter f.eks. efter køn eller størrelse.

Teknologier til at differentiere fodringsstrategierne er vægte i stier,
unikt digitalt ID og individuel fodring, multifase fodring, datalogning af
f.eks. vand, temperatur og luftfugtighed.
Vi skal overordnet set tilstræbe at fodre de små grise, så de vokser
hurtigere – og så de store grise kan fodres billigere.

Tema 2: Fodring efter ydelse
– bedre foderudnyttelse ved optimal næringsstoftildeling
Det siges, at man ikke kan opnå en bedre foderudnyttelse ”bare ved
at hæve” niveauet af protein og lysin over normen, men at der er
andre, mere afgørende faktorer som f.eks. management, som er
afgørende for foderudnyttelse.

Hvilke forudsætninger ligger bag de danske normanbefalinger?
Dyrere foder er som regel en sikker effekt af at hæve niveauet af
protein og lysin, men er der andre overhovedet andre ”gevinster” ved
denne strategi?

Tema 3: Fremtidens foderkurver til vådfodring af slagtesvin
Det har været god latin, at grisene skulle op på slutfoderstyrken så
hurtigt som muligt – og gerne i løbet af 3-4 uger fra 30 kg. Noget
tyder på, at det er muligt også at overfodre slagtesvin i begyndelsen
af vækstperioden.

Vi mangler i den grad logning af data for udfodring for at kunne lave
”den gyldne foderkurve”. Med logningsdata kunne man også komme
tættere på den ideelle fordeling af fodringerne over døgnet.
Tilhørerne opfordres til at melde ind med erfaringer fra praksis
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Tema 4: Anvendelse af ”Big Data” i slagtesvineproduktion
Siden 2006 har den danske slagtekyllingebranche leveret data til det
fælles dokumentations- og sporbarhedssystem ”Kvalitetssikring i
slagtekyllingeproduktionen” (KIK) , der omfatter rugerierne,
foderstofvirksomheder, slagtekyllingeproducenterne og slagterierne.

Vi skal arbejde hen imod en KIK database for slagtesvin og i højere
grad anvende ”Big Data” i slagtesvineproduktion.

