H20 - Overbrusningsstrategi
1. Brug fladdyser beregnet til marksprøjten.

+

2. Placer overbrusning over gødearealet.
3. Overbrusning virker gennem afkøling af grisene ikke staldluften.
4. Overbrus efter følgende anbefalinger:
Smågrise over 20 kg:
Hyppighed,
Varighed,
gange / time
Minutter
Fra 16-18
1-2
1-2
Fra 18 2-3
2-3
Der overbruses i tidsrummet kl. 9-20

Udetemperatur,° C

Slagtesvin:
Hyppighed,
Varighed,
gange / time
Minutter
Fra 14-18
1-2
1-2
Fra 18 2-3
2-3
Der overbruses i tidsrummet kl. 9-20

Udetemperatur,° C

Korrekt placeret overbrusning med
fladdyser

5. Overbrus eventuelt gødearealet umiddelbart før
indsættelse af grise.

Ønsket overbrusningsområde



Tilkalket dyse

Vær opmærksom på:


Bruses der for kort tid ad gangen, kan alle grise ikke
nå ind under bruseren med aggression til følge.



Bruses der for ofte, bliver stalden fugtig.



Bruses der i lejet bliver lejearealet fugtigt.



Bruses der på foderautomaterne, kan det medføre
kagedannelser i automaten.



Bruses der om natten? Tjek, om uret i styringen
passer (nogle styringer er følsomme for strømsvigt).



Vinddrift, der giver fugt på gange og i lejer.



Tilkalkede dyser.



Ved overbelægning kan de lavest rangerede grise
ikke undgå at blive overbruset.



Manglende overbrusning trods rigtigt indstilling i
styringen kan skyldes, at kuglehanen er lukket!
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Pkt.

Supplerende kommentarer - Overbrusningsstrategi

1.

Mindre følsom for vinddrift og tilkalkning.

2.

Den nederste tredjedel af stien ud mod inspektionsgangen rammes af bruseren.

3.

For at sikre afkøling af grisene bør brusetiden være så lang i varme perioder, at alle grise
kan nå ind under bruseren, dvs. 2-2½ minut ad gangen. Længere brusetid giver blot ekstra vand i gyllen.
Bliv i stalden og kontroller at vandet rammer hvor det skal. Kontroller at alle grise, der
ønsker det, når at blive kølet i det tidsrum anlægget kører.

4.

Graden af overbrusning stiger fra minimum til maksimum i intervallet 14-18o C udetemperatur. Der er forskellige styringsmuligheder afhængigt af ventilationsstyringens fabrikat.
Nogle styrer efter overtemperatur i stalden i forhold til ønsket temperatur (der skal bruses
100 % ved en overtemperatur på 3 grader).
Ingen overbrusning i nattetimerne og ved lave udetemperaturer!!!

5.

Overbrusningen kan evt. aktiveres kortvarigt forud for indsættelse af grise for at anvise
gødearealet. Et fugtigt område anviser gødearealet, og mindsker risikoen for svineri i
dyrenes lejeareal.
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