Bedriften

Investering: En investering i bedre smågrisefoder
giver positivt afkast hos Fredsholm Multisite.
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Fredsholm Multisite, Nakskov
Driftsleder Jesper
Hansen
1.050 søer med
smågrise
Smågrisefoder fra
Nutrimin



Godt
foder
betaler sig
Varmebehandlet korn, råmælkspulver og fiskemel gør fravænningsfoder dyrt, men pengene kommer
igen.
»Det betaler sig, at satse på et lidt bedre smågrisefoder«, siger driftsleder Jesper Hansen (th), her sammen med Jørgen Jagd, Nutrimin (tv).

To kg tungere ved salg med
nyt smågrisefoder
Det nytter at investere
lidt mere i sit smågrisefoder. Det kan driftsleder
Jesper Hansen, Fredsholm
Multisite, bekræfte.
Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
Tlf. 33 39 47 51
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løbet af de sidste tre måneder er
salgsvægten øget fra 29 til 31 kg.
hos Fredsholm Multisite.
Driftsleder Jesper Hansen peger først og fremmest på, at bedre
smågrisefoder har betydet en forskel for tilvæksten.
Besætningen skiftede dengang
til Power 5 fra Nutrimin, der er
færdigfoder tilpasset grise på fem
kg. Grisene får denne blanding
frem til en uge før fravænning,
hvor de skifter til hjemmeblandet
foder på basis af tilskudsfoderblandingen Power 32, som de får
frem til en uge efter fravænning.
Her skifter de til en foderblanding baseret på en 9-15 kgs mineralblanding fra Nutrimin. Den
indeholder samme aromastoffer
som de to foregående blandinger.
»Blandingerne fra Nutrimin giver nok en lidt dyrere pris pr. foderenhed, men også et lavere
foderforbrug og lavere dødelighed«, lyder det fra Jesper Hansen.

Blandingerne fra
Nutrimin giver nok en
lidt dyrere pris pr. foderenhed, men også
et lavere foderforbrug
og lavere dødelighed
Jesper Hansen, driftsleder,
Fredsholm Multisite

Siden foderskiftet er smågrisene blevet betydeligt mere ensartede. Det er særligt den mindste femte-del af grisene, der ikke
længere skiller sig så markant ud
fra de øvrige.
»Der er færre der falder fra, og
det er i det hele taget nemmere at
passe besætningen«, lyder det fra
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kg tungere ved
salg. Det svarer til
en stigning i daglig
tilvækst på cirka 50 g
fra fravænning til salg

driftslederen.
Konkret peger han på, at salgsvægten er øget fra 29 til 31 kg, at
dødeligheden er faldet fra 3,5 til 2
procent og at der stort set ikke er
behov for flokmedicinering længere.

Glad for babystald
På soejendommen er der en lille
babystald, hvor alle fravænningsgrise går en lille uges tid.
Her får de både tilbudt tørfoder
og opblødt foder. Erfaringen er,
at det opblødte foder bliver ædt
først. Det understreger behovet
for let adgang til væske efter fravænning.
»Babystalden giver ekstra arbejde, men også mulighed for

Samlet set er der overskud på
at bruge et bedre smågrisefoder.

et godt opsyn lige efter fravænning«, siger driftslederen.
Efter babystalden bliver grisene
fordelt på tre forskellige ejendomme med tilsammen 5.300 stipladser.
»Med stigende efffektivitet i soholdet lægger vi vægt på en høj
tilvækst. Ellers kan vi ikke opfylde
vægtkravet fra vores aftager«, lyder det fra Jesper Hansen.
Alternativet kunne være at
skaffe sig flere stipladser, men det
vil være en dyrere løsning.

Af Morten Thomsen
Fravænningsalder- og -vægt er under pres
i mange besætninger.
Det betyder ifølge Jørgen Jagd, Nutrimin, at man skal satse lidt mere på gode
foderblandinger til smågrisene.
»Det nytter ikke at forvente topresultater i smågrisestalden, hvis man ikke vil
købe gode foderblandinger«, siger han.
Men indholdet alene sikrer ikke succes.
Jørgen Jagd giver en række råd til en sikker fodring af smågrise.
Man skal starte 8-10 dage efter faring
med at give 20 g foder tre gange dagligt.
Mængden øges gradvist, og målet er, at
hver gris skal have ædt 500 g før fravænning ved 25-26 dage.
Jo mere foder grisene har ædt før fravænning, jo lettere går det med at få dem
til at æde efter fravænning.
Han lægger vægt på, at alle foderskift
sker over fire dage, og at smags- og aromastoffer skal være de samme i alle foderblandinger.
Han råder til, at man tilbyder opblødt
foder den første uge efter fravænning.
Mange grise lider af væskemangel efter
fravænning, og det presser foderoptagelse.
»Brug lunkent vand til opblødt foder.
Koldt vand afkøler grisene og øger risikoen for diarré«, forklarer Jørgen Jagd.
Han anbefaler også, at man først tilsætter zink fra dag tre eller fire efter fravænning.
»Zink reducerer foderoptagelsen, og det
har vi ikke brug for i denne periode«, siger
han.
Man kan også med fordel prøve om ikke
1.5 kg zink pr. ton foder fungerer lige så
godt som 2,5 kg zink.
»Det gør det i hvert fald i en del besætninger«, lyder erfaringen fra Jørgen Jagd.

