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Højt foderoptag i farestalden er vigtigt for at 

sikre et højt foderoptag og dermed en høj 

tilvækst i klimastalden. Fodring af pattegrisene 

flere gange dagligt er medvirkende til at 

stimulere tørstofindtaget. Det anbefales derfor 

at fodre pattegrisene min. 5 gange dagligt med 

en god prestarter. Prestartere tildeles 

pattegrisene i farestalden og de første 2 dage 

efter fravænning. SCA Danmark udbyder flere 

gode prestartere med en høj fordøjelighed og 

højt forædlede råvarer.  

 

Prestartere indeholder nøje udvalgte råvarer 

som stimulerer foderoptaget og udvikler grisens 

mave-tarmsystem, men der er stor forskel på 

prestartere som påvist i et forsøg fra 2013. SCA 

Danmarks Neopigg Go (blanding 1) blev testet 

mod et tilsvarende produkt (blanding 2), som 

blev tildelt i farestalden fra dag 4 til dag 24 

(fravænning), og i klimstalden med ½ kg/gris. 

 

Kilde Cargill CPN 2013 

 

Grisene blev vejet ved dag 4, 24 (fravænning) 

og 38 (klimastald). Allerede ved fravænning 

havde grisene på Neopigg Go overhalet den 

anden gruppe med 400 g/gris.    

 
 

 

Det er vigtigt at få valgt den korrekte prestarter 

(pattegrisefoder) til netop din besætning, samt 

at få fastlagt en optimal fodringsstrategi til 

smågrisene for at sikre et højt foderindtag i 

farestalden og klimastalden.  

SCA Danmark/Cargill arbejder løbende på at 

udvikle prestartere for at sikre størst muligt 

foderoptag/-udnyttelse via foderblandinger. 

Gode prestartere er løsningen 

 

Tilvækst stimuleres af prestartere 

 

Fodring af pattegrisen  
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Højt foderoptag før fravænning er essentielt 

 

Figur 1 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i at høre mere om prestartere hos SCA 

Danmark, er du velkommen til at kontakte din SCA konsulent eller kontoret på tlf. 87 610 727.   
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