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Trivsel efter fravænning 
En optimal trivsel at grisen i smågrisestalden starter allerede i farestalden. Fodring af grisen i farestalden vil 
stimulere et øget foderoptag efter fravænning både ved at udvikle grisens fordøjelseskanal til at kunne fordøje 
stivelse og planteproteiner frem for somælk. Det er vigtigt at stimulere grisens energioptag omkring fravænning for 
at de ikke kommer i underskud. Kvaliteten af startfoderet er yderst vigtigt for en vellykket opstart efter fravænning. 
Startfodret udgøre omkring 2 % af grisens foderoptag frem til slagt, men det har afgørende betydning for grisens 
produktivitet gennem hele vækstperioden.  
 
Ved udfodring af opblødt foder i Porcimixeren kan grisene hurtigt 
kommer igang med at optage foder efter fravænning og herved opnå en 
bedre tilvækst. Porcimixeren forebygger at grisenes vækst går i stå efter 
fravænning. De hyppige udfodringer med Porcimixeren har en 
stimulerende effekt på grisenes ædeadfærd samt medfører en øget 
hygiejne omkring foderet. Ved hver udfodring anvendes der en lille 
mængde tørfoder opblandet i vand i forholdet 1 del foder til 2 dele vand. 
Foderet står i støb samtidig med, at en fjedersnegl er med til at sikre 
foderet er 100 % opløst inden udfodring. Herved sikres at foderet altid er 
homogent og velsmagenede ved udfodringen. Der er monteret føler, for 
at styre tildelingen og sikre frisk foder. Læs mere om Porcimixerne i vores 
flyer 
 
Er man hjemmeblander, skal man også kigge på hvilket råvarer man har til rådighed og brugen af disse. Kvaliten af 
de råvarer man har tilgænglig har stor indflydelse på hvilken foderstrategi man har. Der ligger stor værdi i at have 
den rigtig foderstrategi såsom at have den rigtige foderblanding. 
Generelt består hjemmeblandet foder, af hvede, byg og sojaskrå og en mere forædlet protein kilde typisk 
sojaproteinkoncentrat samt fedt eller olie. Provisoy Micrum er SCA Danmarks sojaproteinkoncentrat i 
micrumstruktur, som gør det lettere at arbejde med i forhold til andre sojaproteinkoncentrater, der ofte er meget 
fint pulver. Det er forarbejdet så de fordøjelseshæmmende stoffer effektivt reduceres. Den større overflade giver 
enzymerne mere plads at arbejde på og dermed en bedre fordøjelse af proteinet. Strukturen i Provisoy Micrum 
medfører en længere passagehastighed i tarmen, så mere af proteinet absorberes i tyndtarmen og ikke bliver 
fermenteret af mikroorganismerne i tyktarmen, som giver 
medfører opformering af sygdomsfremkaldende bakterier.  
 
Grafen til højre viser resultatet af en afprøvning af provisoy 
mod sojaskrå og et konkurrerende sojaproteinkoncentrat. 
Den flade blå graf viser vægtspredningen på grise foderet med 
ren sojaskrå baseret foder. Den røde høje smalle graf viser 
resultatet for Provisoy og den grønne graf viser resultatet af 
et konkurrerende produkt. Samtidig viser grafen at 
vægtspredningen hos grise fodret med Provisoy er mindre ved 
levering. 
 
Hvis du er interesseret i at høre yderligere om Porcimixeren, fordelene ved Provisoy samt hvilke muligheder SCA 
Danmark har i din situation er du velkommen til at kontakte SCA Danmark på vores stand på NutriFair eller på tlf. 
86 610 727.  
 
Mere info kan findes på vores hjemmeside http://www.scadanmark.dk/ 
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