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FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØ
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UNDGÅ FODERSPILD I SOFOLDE – BRUG VÅDFODER

SPILD I SOFOLDE SKER PÅ FØLGENDE MÅDER
•
•
•
•

Blæser væk ved udfodringen
Blæser væk, når soen æder
Bliver ædt af fugle
Bliver ædt af gnavere

Spildet er størst ved melfoder, men forekommer også ved
pelleteret foder.

SPILD KAN REDUCERES VED AT
•
•
•
•
•

Praktisere vådfoder
Praktisere fuldfoder til drægtige søer
Praktisere præcis fodring
Anvende trug, der begrænser fugles adgang
Forebygge/bekæmpe gnavere
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Konsistensen er som grød – og der er en
god hygiejne.

SÅDAN PRAKTISERES VÅDFODER
•
•
•

•

Vandtanken skal helst være sort (eller være placeret
indendørs) for at begrænse algevækst
Et blandingsforhold på 50:50 (foder:vand) er et godt udgangspunkt. Konsistensen skal være som grød
Blandestrategi: Begynd med ca. ¼ vand, derefter foder
og vand under opblanding, indtil der er den rette konsistens
Blandetid mellem 5 – 10 min. – kan ske under kørsel
ud til foldene
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Når konsistensen er som grød sjasker soen ikke
med foderet

Faktaarket er udarbejdet i regi af
projektet ”Fodring af økologiske grise
– bedre økonomi og miljø”, der har fået
tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt
Udviklings- og Demonstrations Program,
GUDP under Fødevareministeriet.

FAKTA-ARK NR. 1

FODRING AF ØKOLOGISKE GRISE - BEDRE ØKONOMI OG MILJØ

FORDELE VED VÅDFODER

ULEMPER VED VÅDFODER

•

God ædelyst – søerne kommer ud for at æde

•

•

God/hurtig foderoptagelse – ingen rester til skadedyr

•

Nemt at håndtere - både sommer og vinter

•

Kræver en god hygiejne (spule trug hver dag)

•

God væskeoptagelse – en so optager nemt 10 l vand

•

Konsistensen må ikke blive for tynd, da det medfører,

Smågrise foretrækker vådt sofoder fremfor tørt
smågrisefoder

via vådfoderet

at søerne sjasker med det
•

Medfører mere transport

MILJØ

ØKONOMI

Fungerede fint ned til –5° C

Ved en reduktion på 100 FEso diegivningsfoder pr. årsso
og ved en investering på 32.000 kr. til vådfodersystem*, er

Reduktion af næringsstoffer ab dyr ved en reduktion på

der et netto resultat på 21.380 kr. eller 53 kr. pr. årsso ved

100 FEso diegivningsfoder er:

en foderpris på 340 kr. pr 100 kg.

2.25 kg N pr. årsso og 0,61 kg P pr. årsso

Resultaterne er beregnet for en besætning på 400 søer og
et foderforbrug på 1975 FEso (Ekstra arbejde og
afbetaling af investering er medtaget i beregningerne).

* Vådfoder blander/vådfoder udfoderskovl og palletank

Se Video
Scan QR koden og se de første erfaringer med vådfoder

For yderligere information
Kontakt SEGES, Økologi Innovation
Kristian K. Drangsfeldt på mobil 2974 4241
eller Tove Serup på mobil 2124 2611
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