
Søerne og smågrisene klarer sig mindst lige så godt ude som inde, viser erfaringerne fra SjF's store
udendørs besætning ved "Rugballegård". Og nu kommer slagtesvinene også med i det store
forsøgs-projekt.

Udegrise slår
alle rekorder
Slagtesvin
skal nu
også gå ude
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HATTING - Grisene
stortrives og resulta-
terne er i top. Sådan
ser det ud i SjF's

uden-dørs svinebestning på
»Rugballegård« ved
Hatting, som nu udvi-
des til også at omfatte
en afdeling for slagte-
svin med 3-400 stiplad-
ser.

Foreløbig har der kun
været søer og smågrise i
besætningen, som blev etableret i
maj sidste år. 150 søer er der,
og indkøringen det første år er
gået over al forventning.
Ifølge en helt ny status-rap-
port er resultaterne fra
forsøgsbesætningen helt ene.

stående: 24,9 grise pr. årsso,
og 27,0 i gennemnsnit of de
sidste to måneder. Landsgen-
nemsnittet for traditionelle
indendørs bestninger ligger
på omkring 20 grise år. årsso.

- Det er vist ikke for meget
at sige, at det er ret fantastisk,
lyder det fra arkitekt Bent
Hindrup Andersen, der leder
projektet.

Han er samtidig godt til-
freds med en dødelighed på
årsplan på 0,2 procent samt
en daglig tilvækst på 450
gram.

Video
Ind til nu er sm smågrisene fra

bestningen blev solgt.
- Vi ønsker en integreret be-

stning, og derfor kobler vi
nu en afdeling for slagtesvin
pa systemet.

- Der er tale om et nyt sy-
stem, hvor man ikke flytter
grisene, men hvor de bliver I
samme sektion hele vejen gen-
nem systemet.

- -Generelt prover vi hele ti-
den at justere og stabilsere, og
netop nu skal vi til at studere
dødeligheden i de første døgn.
Det gør vi ved at sætte video-

kamera op i farehytterne for
at se, hvad der foregår, forkla-
rer Bent Hindrup Andersen.

Ønsker sne og frost
Dyrlæge Dorte Lebech,

Vrønding, tilser jævnligt
besætningen.

- Grisene er meget sunde, og
der er overhovedet ingen pro-
blemer. Vi tager løbende
blod-prøver, og alt fungerer, som
det skal.

- Den lange regn-periode, vi
har haft, er næsten den værst
tænkelige situation, man kan
forestille sig for en besætning
som denne, men den har ikke
givet nogen proble-
mer.

- Det, vi mangler nu, er en
rigtig vinter med sne og frost,
så vi kan se, hvordan grisene i
forsøgsbesætningen vil klare
det, siger Dorte Lebech, der
siden starten har været tit
involveret i projektet med
udegrise.
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