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Motivation for dagens emne
• Et typisk rådgivningsbesøg hos Lone og Henning

Evnen til at undre sig - skaber evnen til at
forbedre sig!

– Ofte er der aftalt dagsorden inden / eller drøftet emner ved
telefonisk kontakt i løbet af måneden ☺

Ved Lone Nielsen, Svineproducent, Vemmelev og
Lars Morten Jensen, Svinedyrlæge, Porcus
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– Og så ellers lige til sagen!
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Motivation for dagens emne

Motivation for dagens emne
– Hvordan kan vi gøre det bedre fremadrettet?
– Inden besætningen forlades er der altid aftalt nye handlingsplaner! ☺
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Lindeborggaard

Lindeborggaard – en kort præsentation
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Lindeborggaard – i tal!
•
•
•
•
•

Produktionstal fra 1. april 2020 – 1. februar 2021
•
•
•
•
•

Sundhedstatus: Blå SPF
560 årssøer med produktion af 30 kilos grise
Indkøb af polte
2 ansatte
+ Lone og Henning
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Løbe/kontrol-stald
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Drægtighedsstald med ESF
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Farestalde
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Levendefødte 19,1
Dødfødte 1,7
Pattegrise dødelighed 13,6 %
Fravænnede pr. kuld 16,5
Fravænnede grise pr årsso 38,7

Klimastalde
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Sådan samarbejder vi med vores rådgivere ☺
• Fokus på problemløsning hvor vi ikke er tilfredse

Rådgivningsbesøget februar 2021

• Opfølgning – hvordan er det gået siden sidst.
• Andre rådgivere input drøftes (VKST)

Navlebrok

• Bliver ved indtil problemet er løst
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Drøftelse navlebrok

Mindre hydratkalk fremadrettet

• Risikofaktorer
– Hygiejne
– Manglende antibiotikabehandling
– Kemisk reaktion ved navlestedet → mgl. heling
– OBS hydratkalk under mistanke

• Aftalt mindre hydratkalk og mere kartoffelmel ved besøg ☺
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Mere kartoffelmel fremadrettet
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Nu i marts – opstart af forsøg med nyt strømiddel
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+ navleforbinding
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Forbindingen
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Effekt vurderes ved besøgene i marts, i april og
maj! Og ved Lone og Hennings egne notater!

Rådgivningsbesøget i januar 2021

For mange ihjel lagte i de første 1-2
døgn
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Ved næste besøg så det sådan her ud!

Ihjel lagte forsvandt dog ikke helt væk!
• Så nu også fokus på at der er
natlys i farestaldene og oplæring
af nyt personale!
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Sådan gør vi
•
•
•
•
•
•

Opstart af en ny faringsuge
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Vask, desinfektion og opvarmning er et must!
Papgardiner i hulerne
Kartoffelmel og tørdesinfektion, halm
Druesukker til søerne
Vand med elektrolyt i 2 døgn
Derefter mælk
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Kartoffelmel og tørdesinfektion
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Druesukker og rene handsker giver glade søer
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Rådgivningsbesøget i juli 2020

Dødfødte
For mange dødfødte specielt ved søer ældre end 3
lægnummer
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Beslutning om at prøve Vigosine

Opfølgning mellem besøg

• 40 ml de sidste 3-5 døgn før
forventet faring

• August besøg
• Problemer med dødfødte
• Igangsættelse med Vigosine

• Det gav færre dødfødte
• Og bedre faringer / mindre
farinsghjælp! ☺
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• Oktober
• Akut døde grise
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Opsummering af emnet
• Spar med dine rådgivere – og stil altid spørgsmål ved det i
produktionen du ikke er tilfreds med! ☺
• Når man sætter noget nyt i gang – skal man være standhaftig
og ikke bare stoppe efter kort tid (minimum 4 uger)
• Hold humøret højt – selvom et ugehold måske driller – så er
det op på hesten igen!!! ☺
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