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erne et meget højt aktivitetsniveau på grund af redebygning.
En løs so kan i højere grad end
en so i boks udføre redebygningsadfærd. Redebygning kan
reducere faringslængden og dermed føre til færre dødfødte samt
reducere risikoen for ihjellægning af pattegrisene.
Da faringen ikke er gået i
gang, udgør det ingen risiko for
pattegrisene, at soen er løs og
meget aktiv under redebygning.
Derimod er pattegrisene meget
udsatte i de første dage efter faring, men samtidig er søerne
meget lidt aktive i denne periode. Men pattegrisedødeligheden
i diegivningsperioden kan være
på niveau med kassesti, da søerne holdes i boks i de dage, hvor
pattegrisene er mest udsatte.
Fravænningsvægten kan
være højere, da pattegrisene har
uhindret adgang til yveret, når
boksen åbnes. Samlet er der således potentiale for bedre produktionsresultater end i kassestien.

Kombistien - 2012
Kombistien anno 2012 tager
udgangspunkt i kassestien,
hvor boksvingerne åbnes helt
op efter nogle dage. Men hvis
der er delvist fast gulv, så vil
der ofte være betydelige problemer med hygiejnen i den pe-

Kombistien giver mulighed for at ﬁksere soen nogle dage omkring faring, hvor
pattegrisene er mest udsat for at blive lagt ihjel. Foto: Morten Thomsen.

riode, hvor soen er løs.
Når soen er løs, vender den
meget ofte væk fra sit ædested, når den gøder. I en kombisti med delvist fast gulv gøder
løse søer dermed på det faste
gulv. Kombistierne kan alternativt indrettes med fuldspaltegulv - men det giver en række
udfordringer. I stier med fuldspaltegulv vil der typisk ikke
være fast gulv under soens

skulderparti, når den ligger, ligesom det kan være vanskeligt
at have tilstrækkeligt fast gulv
til, at pattegrisene kan ligge på
det samtidig. Desuden kan det
med fuldspaltegulv være vanskeligere at opnå en høj nytteværdi af tildelt halm eller lignende. Derfor er kombistier
ikke så udbredte i dag.
Kombistien er tænkt fra
kassesti mod løsdrift, men idé-

en er, at søerne er løse i størsteparten af den tid, som de opholder sig i stien. Fremtidens
kombisti bør være indrettet
med udgangspunkt i de løse
søer, som så begrænses i deres bevægelsesmuligheder i
en kortere periode - for at sikre pattegrisene de bedste muligheder for overlevelse.

Baggrund

Den diegivende so er
løs - hele tiden
Der er en stiindretning til løse farende søer, som fungerer i mindre
skala, og ﬂere erfaringer og resultater er på vej fra stor skala.
Af chefforsker PhD Vivi Aarestrup
Moustsen og projektmedarbejder
Janni Hales Pedersen, VSP

En velfungerende sti forudsætter, at den fungerer for
både so, pattegrise og personale. Det er en udfordring,

da det fører til forskellige og
til tider modsatrettede hensyn, for eksempel med hensy
til temperatur eller højde på

inventar. Dermed vil selv den
bedste sti altid være et kompromis.
Farestier består af en ræk-

→

Alt om

→

Farestier

ke delelementer. Alle delelementerne og placeringen af
dem påvirker soens og pattegrisenes brug af stien og er
derfor vigtige for stiens funktionalitet.

Stiens og delementernes
dimensioner
Stien skal dimensioneres ud
fra søernes og pattegrisenes dimensioner - og funktionskrav til stien. Det vil sige,
hvor skal soen kunne ligge,
vende rundt eller gøde? Hvor
skal pattegrisene kunne passere - uden, at soen kan? Er
der plads til, at de kan die
uhindret, så de kan udnytte soens mælkeproduktion
og deres eget vækstpotentiale osv.?
Stiens bredde bør svare til
soens længde - det vil sige to
meter. Derved kan soen placere sig korrekt i forhold til
krybben, så der ikke er foderspild. Soen kan så også stå
med hele kroppen på spaltegulvet, når den gøder.
Hvileområdet skal være
indrettet, så pattegrisene kan
komme til yveret og die. Soen
fylder 71 cm fra ryg til yver,
når den ligger i sideleje, og
pattegrise er ved fire uger cirka 56 cm lange. Det vil sige,
at der kræves en diebredde på
cirka 125 cm, hvor soen forventes at ligge.

Fast gulv og god hygiejne
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Som for andre farestier anbefales et delvist fast gulv.
Krybbens placering bestemmer soens ædeområde. Når
soen skal gøde, vil den oftest
søge væk fra dette område,
og der er derfor en sammenhæng mellem krybbens og
spaltegulvets placering.
Derudover søger soen mod
åbent inventar, når den skal
gøde. Inventaret bør derfor
være åbent i modsatte side af
krybben for at opnå den bedst
mulige kontrol af gødningsafsætningen i forhold til gulvprofilen i stien.

En faresti vil altid være et kompromis mellem mange forskellige hensyn. Foto: Morten Thomsen.

Stisider og skrå liggevægge
Det anbefales, at stien indrettes med liggevægge og/eller friholderbøjler, der kan
beskytte pattegrisene mod
klemning, når soen lægger sig
ned.
Risikoen for, at der sker
en klemning, er størst, hvis
soen lægger sig ned midt i stien uden støtte, mens risikoen
for klemning er mindre, hvis
soen lægger sig ned med støtte. Søer foretrækker at lægge
sig med støtte fra en skråvæg
frem for op ad vægge med friholderbøjler.
Det anbefales derfor at
have mindst en liggevæg i stien. Søerne søger kontakt til
pattegrisene og ligger derfor ofte ved pattegrisehulen.
Det er derfor vigtigt, at liggevæggen placeres sådan, at når
soen ligger ved væggen, er den
samtidig tæt på pattegrisehulen.

Nærmiljø for so
og pattegrise
Inventaret omkring hvileområdet er lukket og 90 til
100 cm højt for at give søerne mulighed for at isolere sig.
Dermed er der risiko for lavt

luftskifte i stien og dårlig luftkvalitet i soens opholdszone.
En mulig løsning er at etablere delvis gulvudsugning.
Fast gulv giver mulighed
for brug af gulvvarme. Da omgivelserne som regel er 18 til
20 ºC i farestien, oplever nyfødte pattegrise et kraftigt
fald i kropstemperatur, når
de fødes. Forsøg har vist, at
pattegrise, der fødes på fast
gulv med gulvvarme, hurtigere kommer sig over dette fald
i temperatur, og derved mindskes risikoen for ihjellægning.
Det anbefales, at pattegrisehulen placeres mod staldgangen. Ved at undgå at gå
ind i hver sti reduceres risiko for smitte, arbejdstid til at
åbne og lukke låger samt risiko for, at soen reagerer aggressivt på personalet. Der bør
også være etableret mulighed
for at lukke pattegrisene inde
i hulen, når de skal håndteres.
Pattegrisehulens åbning skal
være afskærmet med lodrette
'fingre' for at sikre, at pattegrisene kan komme ud, hvis soen
ligger foran hulen.

Andre delelementer
Ved at placere en halmhæk

på stilågen er den dels nem at
fylde, og dels giver det mulighed for at tildele søerne en tot
halm og derved vænne gylte
og søer til personalets tilstedeværelse.
Sikkerhed for personale
skal tænkes ind i den daglige
håndtering af søer og pattegrise. Er der aggressive søer, så
mærk stien op med et plastrør
på lågens håndtag, en note på
sokortet eller en stor plet i soens pande, så alle i stalden ved
det - inden de går ind til soen.

Status - 2012-2016-2020
VSP har i et par år fulgt en
sektion med 14 stier, hvor
stiindretningen bygger på
ovenstående. Stierne fungerer
tilfredsstillende. VSP's aktiviteter på området vil i de kommende år fokusere på test af
stier i større skala samt udvikling af management i farestalde med løse søer.
Vi forventer i 2016 at have
erfaring med produktionssikkerheden i stier til løse farende søer - indrettet ud fra ovenstående anbefalinger. Målet er
derefter i 2020 at have et konkurrencedygtigt alternativ til
de kendte kassestier.

