H10D - Levneliste, ESF
Levnelisten indeholder de dyr som ikke har ædt hele deres foderration.
Listen skal gennemgås hver dag, og alle dyr på listen skal vurderes og håndteres.
Eksempel på oplysninger på levnelisten
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So nr. /
Sti eller
Cyklus-/
Foder- Ration iflg. kurve, Aktuel ration*,
Ædt i dag,
Ædt i går,
Ædt i forgårs,
responder nr. stationsnr. Drægtighedsdag kurvenr.
FEso eller kg
FEso eller kg FEso eller kg FEso eller kg FEso eller kg
* Angiver om der praktiseres overførsel af ration fra et døgn til det næste.

Kontrollér, at alle søer har ædt deres ration
• Udskriv aktuel levneliste hver dag lige før den skal bruges:
a) Tidligst 14 timer efter foderdøgnets start.
b) Senest muligt før arbejdstids ophør, dog så der stadig er tid til tage affære.
• Kriteriet for at komme på levnelisten er, at søerne mangler at æde 25 % eller mere af
dagsrationen.
• Få overblik over listen. Der bør maksimalt være 2 % af dyrene i drægtighedsstalden som ikke
har ædt. Tjek hvor mange søer, der har levnet i forhold til de foregående dage - over en uge
må antallet ikke øges
• Tjek hvilke søer, der har levnet dagsration:
a) Går de alle sammen i samme sti? - Hvor er de i cyklus? - Hvilken foderkurve er de på?
• Tag listen med ud i stalden hver dag, find søerne - og hjælp dem igennem en foderstation
eller flyt dem i sygesti.
Mange søer på levnelisten kan have forskellige årsager og kræver altid handling
Mulige årsager
Handling
Mange nyindsatte søer
Sørg for mest mulig ro i drægtighedsstalden
Utilstrækkelig træning
Gennemgå og vurder træningsforløb for polte og gylte
Angst for foderstationen eller
lågerne
Fejl ved indgangslåge eller
krybbeklap
Stop eller delvis stop i udfodringen

Kontrollér hastigheden på indgangslågerne
Øget fokus på træningsforløbet af poltene
Observér og justér indgangslåge og krybbeklap

Tilse foderstationen og foretag nødvendige justeringer
Tjek om det kan skyldes brodannelse
Søer i farestalden er ikke taget ud Opdatér dataforholdene efter den aktuelle opstaldning på
af transponderprogrammet
individniveau
Øremærker, der ikke virker eller er Kontroller ved hjælp af øremærkelæser aktuelle øremærker
tabt
Benproblemer
Flyt til sygesti! Vurder belægningsgraden og skridsikkerhed i
stien samt fodersammensætningen
Tjek om der er inventardele der kan skade søerne
For stor fodermængde
Justér foderkurven så et lille dyr sidst i drægtigheden stadig
kan rumme fodermængden
Overførsel af foder til næste døgn anbefales ikke
Dårligt smagende foder
Vurdér foderets udseende, lugt og smag og få evt. foretaget
en analyse. Rens foderstationerne og rør
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Kommentarer til H10D - Levneliste
1.

Kolonne 1: Man skal kunne identificere dyret
Kolonne 2: Man skal hurtigt kunne se, hvor dyret er placeret i stalden
Kolonne 3: Er dyret lige indsat eller evt. udgået til farestalden.
Kolonne 4: Angiver hvilken foderkurve er dyret sat på
Kolonne 5: Angiver hvor meget dyret tildeles i forhold til foderkurven d.d.
Kolonne 6: Angiver hvor meget dyret tildeles inklusive overført foder og procent
korrektion. (Ved vådfoder kan det være godt at se, hvor stor en mængde de givne FEso
fylder). Hvis der mod anbefalingerne overføres foder fra et døgn til det næste, kan man
se dette her (for stor mængde kan være årsagen til dyret levner).
Kolonne 7, 8, 9: Angiver hvor meget foder dyret har levnet de sidste tre dage?

2.

Det er vigtigt, at udskrive den aktuelle Levneliste dagligt.
Fokus rettes mod søer, der ikke har ædt i det aktuelle og det foregående foderdøgn.
Vær opmærksom på, hvilke indstillinger og kriterier, der ligger til grund for at komme på
Levnelisten.
1. Det optimale kriterium er, at alle søer, der mangler at æde mere end 25 % af
foderrationen, medtages på levnelisten. Dette er kun muligt hos enkelte fabrikater.
2. Nogle fabrikater sætter søer på Levnelisten, hvis de mangler et givent antal FEso.
Her bør vælges 0,5 FEso/dag - men vær opmærksom på, at det er et kompromis.
Det er ikke hensigtsmæssigt, at overføre restfodermængde fra tidligere døgn, fordi
foderkurven er tilpasset soen behov. Når levnelisten tjekkes dagligt, vil det sløre
overblikket, hvis der indgår foder fra dagen før.
Få et overblik over listen
Er der lige indsat mange nye dyr, skal der dannes en ny rangorden, og levnelisten kan
være lidt længere. Er listen pludselig lang, kan der også være tekniske fejl ved stationen
eller fodermangel m.m.
Det vil sige: Skab dig et kvantitativt overblik over dyrene, der levner samt deres placering
i stalden.
Hvis det er muligt, så sorter søerne på levnelisten efter cyklusdage og/eller stinr. og/eller
foderkurve.
Går hovedparten af dyrene på levnelisten i samme sti, er der højst sandsynlig noget galt
med en eller flere foderstationer i denne sti. Det kan være åbne/lukke mekanismen på
indgangslågen eller krybbeklappen, kagedannelse eller fejl ved uddoseringsenheden.
Nyindsatte dyr kan springe 1. dag over, fordi de lige skal vænne sig til at bruge stationen
igen, og have rangkampene overstået.
Hvis mange højdrægtige søer levner, kan foderkurven være sat for højt, og/eller der er
for høj belægning, at de ikke får adgang til stationen, før de er blevet trætte af at vente.
Ved vådfodring kan for stor en vandmængde være årsagen til at f.eks. unge søer levner.
Det vil også fremgå af levnelisten, hvis du har ”glemt” at afmelde søer, der er udtaget til
farestalden, i styreprogrammet.

3.

Efter vurderingen af søerne på levnelisten tages levnelisten med ud i stalden. De
nævnte søer findes i flokken, raske søer ledes til foderstationen, syge og tilskadekomne
søer flyttes til sygesti.
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