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To besætninger skruer op
for diegivning i farestier -
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Se fotos: Svinestald med lo!shøjde på
seks meter
Gråkjær er ved at færdiggøre en løbe- og kontrolafdeling på en af AC Farmings gårde ved
Givskud.

Opførslen af den 2.231 kvadratmeter store sorte staldbyging er i fuld gang og ude fra ligner AC
Farmings nye løbe- og kontrolafdeling en industribygning, men det er altså en svinestald.

Sammen med Martin Rindom, landbrugsdirektør hos Gråkjær, har Landbrugsavisen.dk kigget
stalden e!er i sømmene.

Lo!shøjde på den nye stald har gjort det nemt at indrette foderladen. Her har Big Dutchman
stået for foderløsningen.

Linespil er der lagt under spalterne for at muliggøre store mængder halm til søerne. Der er
indbygget en lem i flere spalteelementer, så større klumper, der ikke kan presses ned gennem
spalterne, kan komme denne vej i stedet.

Et vue ud over dele af løbe- og kontrolstalden, der har 460 enkeltdyrsstier. Dertil kommer
yderligere pladser til aflastning. I lo!en kan ses ventilationsløsningen, som er en
ligetryksventilation.

Der er investeret i led-lys til stalden. Dels i lo!et, men der er også installeret lys foran alle
stipladser for at få en bedre reproduktion.

Her et andet indblik i, hvordan led-lyset løber parallelt med foderstrengen, der kan udfodre
individuelt ned til tre-fire søer. Dele af foderstrengen er lagt under gulvniveau for at give så
godt et udsyn over stalden.

 

 

 

Emneord  AC Farming Tema

Relaterede artikler

Gråkjær bygger anderledes svinestald: Den
Sorte Diamant har væghøjde på 6,9 meter

FORSIDE

Svineproducent har drømt om ny stald i 20 år
- har nu bygget to

SVIN

Dansk gods gør klar til 120.000 slagtesvin

FORSIDE

Skrevet af Søren Tobberup Hansen21. aug 2018 09:42  

Foto: Søren Tobberup
E!er manglende betalinger fra AC Farming til Gråkjær for byggeriet af 'Den Sorte Diamant' kom det frem, at AC
Farming havde økonomiske vanskeligheder.
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9881 Bindslev
Fritidslandbrug:
198 m²  9,74 ha

7400 Herning
Andet:
286 m²  2,15 ha

5591 Gelsted
Kvægbrug:
250 m²  145,43 ha
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5 praktiske trin til farestalden: Øg
pattegriseoverlevelsen
Sponsoreret af DanBred
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6. jan  08:49 På spidsen

23. dec 2021  08:13
På spidsen
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PCV2-negative søer og tidlig infek-
tion – er der en sammenhæng?
Sponsoreret af MSD Animal Health
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Ny forskning: Du tjener på at for-
bedre soens pasningsevne
Sponsoreret af DanBred
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Jobstafet 7800 Skive
Dygtig farestaldmedarbejder søges �

Jobstafet 9670 Løgstør
Medarbejder til kvægbrug med 78 å… �

Jobstafet 4760 Vordingborg
Elev / medhjælper søges til planteav… �

Dometal Oy 3221 0 Loimaa Finland
Customer Support Manager - Skandi… �
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