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I Velddriel i Holland finder man et af Cargills Global Innovation Centre. Forsøgs-
ejendommen har mulighed for at udføre forsøg på grise, fjerkræ og malkekvæg, og 
beskæftiger til daglig 40 medarbejdere. Årligt modtager Cargill GIC i Velddriel 4000 
besøgende fra hele verden.  
 
Cargills forsøgsejendom - et besøg værd 
Forsøgsgården i Holland er med på listen 
over de 10 svinebesætninger verden over, 
som er et besøg værd. Faciliteterne til grise 
udgøres af en enhed på 140 søer, to 
smågrisestalde og en slagtesvinestald. 
Søernes produktivitet ligger på 17,7 
totalfødte og 33,4 frav. grise/årsso. Søerne 
indgår ikke direkte i forsøg, men levere afkom 
dertil. 
Smågrisestaldene gør det muligt at udføre 
præcise målinger på fx. foderindtag og 
foderforbrug, da foderspild, urin og afføring 
kan opsamles under spalterne. 6 smågrise 
deler en sti og det er muligt at udføre 5 
forskellige behandlinger på samme tid.  

 
Hos slagtesvinene på ejendommen huses 5 
grise i hver sti. Fælles for disse forhold er, at 
vi kan lave en sikker måling af foderoptag og 
tilvækst hos grisene samt rygspækscanning 
og biopsier giver gode muligheder for at 
udføre præcise forsøg med forskellige typer 
foder f. eks. I forhold til forarbejdning, 
pelletering, og formulering af foder.     
Det er netop disse mange muligheder for at 
lave fundamentale forsøg, der har givet 
Cargill GIC Velddriel en plads på listen.  

Alt dette gør det muligt at udvikle løsninger, 
som er tilpasset landmændenes individuelle 
behov.  

De moderne faciliteter giver mange 
muligheder for at udføre forsøg indenfor 
ernæring af grise. Forsøgene koncentreres 
dog primært om at øge levedygtigheden hos 
smågrisene, bedre overgange mellem 
foderblandinger, samt særligt tilpassede 
foderblandinger til grisenes livsstadier.    
 
Nyere forskning fra Velddriel  
En lang række forsøg udført i Velddriel har 
dannet grundlag for udvikling af 
foderkonceptet Neopigg Shield – fodring 
uden zink. Flere forsøg med protein gav en 
bedre forståelse af fermentering af protein i 
tarmene, som er altafgørende for grisenes 
tarmsundhed, da ufordøjet protein virker som 
næring for skadelige bakterier i tyktarmen. 
Udover proteinforsøgene har adskillige 
forsøg hjulpet med at kortlægge 
virkningsmekanismerne i medicinsk zink og 
hvilke langsigtede virkninger disse har på 
grisenes fysiologi og vækstpotentiale. Dette 
har været medvirkende til udviklingen af 
konceptet Neopigg Shield til fodring uden 
medicinsk zink.   
 

Figur 1  
For bekvemmelighed 
og biosecurity, har de 
fleste af staldene 
vinduer ud til 
gangarealet.  

 

Figur 2  
Stierne er hævet 50 cm 

over gulvet for at gøre 
arbejdsstillingerne 
mere komfortable. 

 


