
www.cargill.com                 SCA Danmark                             T +45 87 610 727 
                                           C.F. Tietgensvej 7B                    E info_sca@cargill.com 
                                           6000 Kolding                               www.scadanmark.dk 

 
 

Svaret er nej, men det kræver den rette fodringsstr ategi. Fravænning er et stort skridt for 
en lille gris. I forbindelse med fravænningen sker der mange ændringer i grisens liv. Der 
sker ændringer i nærmiljøet, immunologien, adfærd o g ikke mindst ernæringsmæssigt. 
Situationen forbedres ikke af at grisene til stadig hed bliver mindre og yngre ved 
fravænning. Derfor er det vigtigt at have styr på f oderstrategien til de mindste grise.  

 
Tilgodese de mindste ved fravænning 
Et højt foderoptag efter fravænning er 
essentielt for at give en god tilvækst gennem 
hele smågriseperioden. Kvaliteten af 
startfoderet samt strategien 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. Mindre grise 
skal have en anden fodringsstrategi end den 
almindelige fravænnede gris, da den ikke har 
nået at optage ligeså meget foder i 
farestalden. Fodrer vi grisen efter dens 
størrelse/alder, vil vægttab og energi-
underskud efter fravænning være mindre. 

Forbedr foderoptaget med Porcimixeren 

Ved udfodring af opblødt foder i 
Porcimixeren kan grisene hurtigere på-
begynde optagelsen af foder efter fravæn-
ning og herved opnå en bedre tilvækst, da 
Porcimixeren forebygger at grisenes vækst 
går i stå efter fravænning. Udfodring af 
vådfoder til små grise har en gavnlig effekt på 
foderindtaget, hvilket er påvist i forsøget 
illustreret på figur 1. Dette gør Porcimixeren 
ideel til de mindste grise ved fravænning. De 
hyppige udfodringer med Porcimixeren har 
en stimulerende effekt på grisenes 
ædeadfærd samt medfører en øget hygiejne.  

Ved hver udfodring anvendes der ca. 35 
gram tørfoder. Foderet står i støb, hvor en 
fjedersnegl sikrer at foderet er 100% opløst i 
vandet inden udfodring. Således sikres det at 
foderet altid er homogent og velsmagende 
ved udfodring. Porcimixeren kan håndtere 
40-60 smågrise af gangen.  
 
Micrum-struktur er ideél til porcimixeren  

For at opnå den mest homogene ”grød”-
struktur, anbefaler vi at bruge vores 
foderblandinger i micrum-struktur i 
Porcimixeren, hvor særlig Bonus Plus bør 
fremhæves. Micrum-strukturen giver et 
letløbende foder i automaten, der ikke danner 
bro, men stadig opløses hurtigt i vandet. 
Micrum har en meget stor væskebindings-
kapacitet hvilket gør, at den ved opblanding 
holder en stabil gelé-agtig konsistens i lang 
tid. Dette giver en mere jævn optagelse og 
fordøjelse af næringsstofferne.

 

Figur 1 
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