H13 - Vejning af grise med svinevægt
1.

+

Vejning bør foregå på samme tidspunkt af dagen og af
samme person hver gang.

2. Restriktivt fodrede grise bør ikke vejes lige efter
fodring.
3. Vægten bør være tæt på gulvniveau.
4. Selve vejningen kan foregå ved, at grisene fra den
enkelte sti lukkes ud på gangen og presses sammen
ved enden af gangen. Herefter åbnes lågen til vægten
og grisene ledes ind i vægten, vejes, evt. spraymærkes
og lukkes ud modsat.

Vægt ved gulvniveau

5. Vær opmærksom på aktuelle vægtgrænser! Også ved
evt. specialproduktioner.
6. Evaluer sidste uges slagtevægt. Ramte den det ønskede niveau?
7. Brug vejledende tabel i bilag 9 vedr. forholdet mellem
levende vægt og slagtet vægt samt dage før levering.
Inden vejning begyndes; lav lille seddel med min. og
max. vægt og medtag seddel til sektion.
8. Cirka seks til syv uger efter indsættelse (grise indsat
ved 30 til 32 kg) prøvevejes ”hurtigløbere”. Skriv resultatet af vejningen på ryggen af grisen med mærkespray. Brug disse grise, som ”målegrise” for, hvornår
der kan påbegyndes leveringer fra holdet.

Grisene presses sammen

9. Udvejning til slagtning i kommende uge: vej to til tre
grise i hver sti og skriv deres vægt på ryggen af dem
med mærkespray. Brug disse grise som ”målegrise” og
foretag optælling af øvrige leveringsklare grise i stien
eller vej alle grise i de aktuelle stier og mærk med
mærkespray.
Grisene ledes enkeltvis ind i vægten

10. Udvej evt. til to ugers levering. Så bør alle grise og ikke
kun ”målegrise” vejes. Mærk grisene med forskellig
farve mærkespray, så der kan kendes forskel på grisene til levering i de forskellige uger.
11. Til tatovering af grisene skal anvendes tatoveringshammer med rengjorte og spidse nåle samt sværte.
12. Brug af åndedrætsværn anbefales.

Grisens vægt skrevet på ryggen





Udelukkende at bestemme grisenes vægt ved øjemål
er dyrt! Det kan betyde enten at slagtevægten bliver for
lav eller vægtfradraget for højt.
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Pkt.

Supplerende kommentarer - Vejning af grise

1.

Slagteoplysninger fra seneste levering fås via sms – typisk en til to dage efter slagtning.
Det er vigtigt at få disse oplysninger inden næste vejning.
Se slagteriernes hjemmeside for procedure.

2.

Der bør tidligst vejes grise to til tre timer efter fodring.

3.

For stor højdeforskel mellem gulv og vægt kan gøre det vanskeligere at få grisene til at gå
ind i vægten.

4.

Den optimale slagtevægt afhænger af den/det valgte afregningsmodel/slagteriselskab, notering og foderpris. Din rådgiver kan vurdere leveringsstrategien samt beregne optimal slagtevægt for at opnå bedst dækningsbidrag pr. stiplads.

5.

Husk, at ændringer i vægtgrænser i forbindelse med eksempelvis helligdage kan påvirke
vægtgrænserne i fire til seks uger. Der kan være forskel mellem slagterier.

7.

Sammenlign resultatet med vejledende tabel, som viser forholdet mellem levende vægt og
slagtet vægt samt dage til levering.
Inden vejning begynder; lav lille seddel med min. og max. vægt på grise ud fra dage til
slagtning, forventning om udsatte slagtninger, aktuelle vægtgrænser mv. Medtag seddel til
sektion – så husker du grænserne for, hvilke grise der skal medtages til slagtning. Husk, der
kan være forskel på ønsket slagtet vægt afhængig af, hvilken sti grisene er i. Er det en sti,
hvor de to første grise skal leveres? Eller er det en sti, hvor sektionen skal tømmes hurtigt?
Eksempel med ønsket slagtevægt på 88 kg:
Besætningen finder, opmærker og tilmelder grise fire dage før de skal slagtes.
Der leveres grise hver syvende dag.
Brug tabel i bilag 9: 88 kg slagtevægt kræver 113 kg levende. 4-dages tilvækst fra tilmelding
til slagtning trækkes fra. En halv uges tilvækst, for at finde de mindste grise i holdet, fratrækkes. I alt 113 – 4 – 3,5 = 105,5 kg. Min. vægten på 105,5 kg er så tallet for om en gris
skal tilmeldes eller ej. Tallet tilpasses i efterfølgende uge i den enkelte besætning.

9.

Brug kun godkendte mærkespray.
Ved udvejning til to ugers levering – vær opmærksom på at nogle af ”uge-2” grisene kan
ændre tilvækstniveau i forhold til forventet. I tvivl? - så vej igen! Vær opmærksom på mærkefarvens holdbarhed, kan den holde i 2 uger?

10.

Det er vigtigt, at tatoveringerne er placeret korrekt på grisens to skinker. Ulæselige eller
manglende tatovering udløser fradrag i afregningen. Tjek at alle nåle i tatoveringshammerens cifre er intakte.
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