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Stalltips:

UTFODRINGSAUTOMATER TILL SMÅGRISAR MED
SÄRSKILDA BEHOV
Nuläge i besättningen:
Mål i besättningen:
Det finns ett par olika automater på marknaden som är avsedda för smågrisar som är underviktiga, svaga eller små. Dessa automater blandar torrfoder med vatten och även med
mjölkpulver om det behövs.
ANVÄNDNING
• Plocka små grisar som har fått en sämre spene i olika kullar och sätt i en box med au
tomat. Alternativt plocka de stora grisarna från kullen så att de små grisarna får gå kvar
hos suggan. Då fungerar automaten som en amsugga. Är kultingarna under 28 dagar
ska en sugga finnas i boxen.
•

Plocka 1-2 grisar från tunna suggor för att minska risken för att de tappar ännu mer i hull.

•

Avvänj kultingarna hos magra suggor och förstagrisarna tidigare, tidigast vid 28 dagars
ålder, för att  minska slitaget på suggan.

•

Samla vid avvänjning ihop de minsta och svagaste grisarna i boxar med automat.

SMÅGRISENS BEHOV
För en lyckad avvänjning från suggan behöver smågrisen:
•
•
•
•
•

Värme, minst 24° C
Dragfritt
Torrt och rent
Foder anpassat för avvänjning
Vatten

Om en automat används redan i grisningsstallet, tänk extra noga på att uppfylla smågrisens
behov av termisk komfort.
Läs mer i stalltips 4:8 Värme till avvänjnings- och tillväxtgrisar.

RENGÖRING
Det är viktigt att fodret äts upp helt mellan utfodringarna. Om foder blir stående är det en stor
risk för tillväxt av bakterier. Rengör automaten
mellan utfodringarna.
Innan automaten flyttas till en ny box ska
den tvättas, torkas och desinfekteras. Innan
rengöring påbörjas ska elförsörjningen kopplas
ur. Ta först bort alla foderrester från automaten
och rengör därefter med borste, trasa och vatten. Avsluta med att använda desinfektionsmedel. Automater är normalt sett inte gjorda för
högtryckstvätt. Tänk på att även rengöra undersidan av automaten!  Innan foderautomaten
startas upp på nytt ska den torka ordentligt.

Exempel på en foderautomat.
Foto: Svenska Foder AB

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.
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