H3D - Træning af polte i brug af foderstationer (ESF)
Træning af polte i brug af ESF-stationer sikrer, at de som
gylte/søer har nemt adgang til deres fodersystem.
1. Træningstidspunkt
• Påbegynd træning når poltene er cirka 90 kg/22 uger
• Undgå træning samtidig med sammenblanding, socialisering,
flushing, løbning eller i de første fire uger efter løbning
2. Indsættelse i separat træningssti
• Opstald poltene i stabile grupper (afklaret rangorden) inden
indsættelse i træningsstien
• Reducer fodertildelingen dagen før indsættelse i træningsstien
• Isæt elektronisk øremærke i alle polte og tjek funktionen med
øremærkelæser
• Flyt hele gruppen samlet til træningsstien
• Indstil stationen så krybben er synlig de første en til to dage
• Indstil indgangslågerne så de enten er åbne eller indstillet til
langsom, ”blød” lukning
3. Træningsforløb
• Del stien i to den efterfølgende morgen, så det er synligt, hvilke
dyr der har været igennem foderstationen
• Saml dyrene i den ene stihalvdel
• Når udfodringen startes skal der være fri adgang til krybbe, og
indgangslågen skal være nem at aktivere
• Luk eventuelt de første dyr i stationen ved at drysse foder på
gulvet i stationen. Undgå at jage og drive dyrene ind i stationen.
Observér at dyrene ikke skræmmes ved udfodringen
• Kom tilbage og tjek, at dyrene kommer igennem stationen
• Hjælp de sidste igennem og åben lågen
• Efter tre til fire dage skal stien ikke længere være opdelt i
forbindelse med træning
• Kontrollér dagligt dyrenes foderoptagelse ved hjælp af levnelisten
• Efter en til fire uger kan de nytrænede polte opstaldes sammen
med trænede polte
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Eksempel på træningssti der
kan opdeles i forbindelse med
træning

En dummy-station er
typisk opbygget af to
inventarstykker og en ad
libitum-automat.
Dummy-stationen er en
simplificeret træningsstation.
I den belønnes poltene,
når de går ind i en snæver
passage.
Træningsstien bør
indrettes som
drægtighedsstierne med
hensyn til leje, placering
af foderstation,
niveauforskelle m.v.
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Kommentarer til H3D - Træning af polte i brug af foderstationer (ESF)
Træning som polt anbefales, da dyrenes naturlige nysgerrighed udnyttes.
Dummy-station kan med fordel sættes op i karantæne- eller poltestald. Poltene fodres via en ad
libitum automat i dummyen i maksimalt 2 uger. Der bør kun opstaldes 10 polte pr. automat/dummy.
Rangorden skal være afklaret inden poltene indsættes i stien med dummy-stationer.
Hvad kan gå galt
• Mangelfuld træning af unge dyr medfører, at der senere skal bruges ekstra tid til at sikre, at
alle søer har ædt.
• Træning af gylte er uheldigt, da et drægtigt dyr er langt mere sårbart end en polt.
• Træning i separationsarealet øger risikoen for overfyldte separationsarealer med døde dyr til
følge og nedsætter foderstationens kapacitet for de øvrige dyr.
1.

Unge polte kan begynde en indledende træning med en dummy-station i en til to uger inden
de trænes på en rigtig træningsstation.
Inden løbning bør de være trænet på en rigtig træningsstation med samme faciliteter som
stationerne i drægtighedsstalden. Forvent at træning tager cirka to uger.
Det er vigtigt, at rangorden i gruppen der indsættes i træningsstien, er afklaret på forhånd.
Det anbefales, at polte opstaldes i små stabile grupper med cirka 15-20 polte.

2.

Let sultne polte er mere motiverede for at opsøge træningsstationen. Derfor skal de ikke
tildeles foder andre steder end i stationen.
Elektronisk øremærke giver mulighed for at sætte dem på en foderkurve og benytte
levnelisten. Husk øremærket placeres i øret tættest på sensoren (fabrikatafhængigt).
Let adgang til træningsstation og krybbe de første dage sikrer, at poltene skånsomt lærer at
bruge foderstationen. Derfor indstilles indgangslågen, så den lukker langsomt og med lav
kraft/styrke. Stationens faciliteter skal derfor kunne styres manuelt.
Tid mellem hver foderdosering indstilles på følgende måde (kontrolleres som på
foderstationer):
Tørfodring
(100 g/dosering)

Vådfodring
(1.000 g/dosering) *

Sekunder mellem hver dosering

35

75

Sekunder fra sidste dosering til
indgangslågen åbner

120

180

* Ved vådfodring giver foderstationerne fra Big Dutchman cirka 1 kg foder først på foderstrengen og op til 2 kg foder sidst
på foderstrengen. Derfor skal polte/gylte placeres først på foderstrengen, da de ikke altid kan optage store mængder af
foder.

3.

Meget opfølgning/opmærksomhed fra personalet giver det korteste træningsforløb.
Hvis dyrene løber igennem stationen uden at æde, kan der eventuelt bruges drivplader til at
stoppe polte, der er på vej ud af stationen. Alfa omega er, at poltene håndteres med
tålmodighed og i dyrenes tempo. Det er vigtigt, at dyrene ikke hjælpes så meget, at de kun
vil æde, når personalet er til stede.
Levnelisten for det igangværende foderdøgn skal bruges til at kontrollere om, poltene har
optaget tilstrækkeligt foder. Dyr på levnelisten, der har ædt mindre end 75 % af den tildelte
ration, hjælpes igennem stationen.
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