H9 - Indstilling af foderautomater til slagtesvin
Foderspild er et dyrt bekendtskab. 5 % spildt
foder koster i runde tal 10-15 kr. pr. slagtesvin
afhængig af foderprisen.

+

Korrekt indstilling af foderautomater
1. Der skal være adgang til foder uden foderspild.
2. Der skal være foder på pladen uden at der
ligger meget foder ved vandventilerne.
3. Kontroller indstillingen hver dag.
4. Når grisene når 60-70 kg kan der være behov for at begrænse adgangen til foder
yderligere.
Lys:
5. Lad lyset være tændt i staldene fra kl. 7 til
22.
Antal grise pr. rørfodringsautomat:
6. Afhængig af fabrikat kan en rørfodringsautomat betjene 35-40 grise (16-20 grise pr.
side).

Manglende fokus på indstilling af automater








For åben øger risikoen for foderspild. Lys
ned gennem spalterne og tjek for foderspild.
For lidt åben betyder, at grisene ikke har let
adgang til foder.
For lidt åben øger risiko for brodannelse i
foderrør.
Er der brodannelse, skal du tjekke, om der
er vådt/gammelt foder i foderrøret.

Brodannelse kan mindskes ved at
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Montere en kæde ned gennem foderrøret.



Montere fladjern i / under foderrøret, som
grisene kan aktivere.



Vandventiler ikke placeres for højt eller har
så høj ydelse, at vandet sprøjter direkte op
på pladen.



Der bores et hul i den øverste del af vandtruget som overløbssikring.
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Pkt.

Supplerende kommentar - Indstilling af foderautomater til slagtesvin

1.

Manglende rengøring kan ved visse automat-typer resultere i, at grisene ikke i tilstrækkelig
grad kan aktivere automaten, så der kommer nok foder ud.
Tjek indstilling af alle automater inden du sætter grise ind i sektionen. Husk, at ”samme indstilling på skalaen” ikke giver samme adgang til foder, så derfor skal du altid justere efter
behov ved at have vurderet mængden af foder i krybben.
Lys ned under spalterne og tjek at der ikke er synligt foderspild.

5.

Lad lyset være tændt i staldene fra eksempelvis kl. 7 til 22. Erfaringsmæssigt giver det en
mere jævn benyttelse af foderautomaterne, mindre uro blandt grisene omkring foderautomaterne - og grisene nederst i hierarkiet har større mulighed for at optage foder. Der er krav
om minimum 8 timers lys.

6.

35 grise pr. automat gælder primært ved anvendelse af melfoder, som grisene ikke æder så
hurtigt og 40 grise pr. automat ved anvendelse af pelleteret foder.
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