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Försök med smågrisfoder
utan fi skmjöl gav + 21 procent
I Danmark har Hamlet Protein (HP) 
låtit utföra ett smågrisförsök med fo-
der utan fiskmjöl. Det nya fodret inne-
höll HP 300, plus potatisprotein och 
vetegluten. Kontrollfodret innehöll HP 
300 med LT fiskmjöl. Resultatet av 
försöksfodret blev 21 proc bättre till-
växt under de tre första veckorna ef-
ter avvänjningen. Tillväxten de följan-
de 4 veckorna blev 19 proc bättre. Fo-
deromvandlingsförmågan för försöks-
fodret blev 10 proc bättre under dessa 
7 försöksveckor jämfört med kontroll-
fodret.

smågrisförsök
Smågrisar till försöket köptes från två 

granngårdar när de var nyavvanda och 24 
dagar gamla. Då vägdes de och delades in 
i kontroll- och försöksledet. Därefter väg-
des grisarna efter 21 och 49 dagar i försö-
ket. Totalt var grisarna vid vägningstillfäl-
lena 45 och 73 dagar gamla. Försöket upp-
repades tre gånger under tiden november 
2002 till mars 2003. Ljummet vatten

Direkt efter ankomsten till försöksgården 
fi ck grisarna ljummet vatten och torrfoder i 
form av pellets. Under de tre första dagarna 
på försöksgården utfodrades grisarna med 
samma spädgrisfoder (creepfeed) de fått i 
födelsebesättningen.
Utfodringen under de tre första veckorna i 

försöket skedde med prestarter och de fyra 
följande veckorna därefter med startfoder, 
alltså två fasfoder.

God aptit = bra tillväxt
Redan i försökets start hade grisarna god 

aptit. De åt då i genomsnitt ca 170 gram fo-
der per gris och dag. Den genomsnittliga fo-
derförbrukningen för de tre första veckorna 
var 14 proc högre i försöksgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. Därmed blev den dag-
liga tillväxten också högre, 65 gram per dag 
eller 21 proc högre. Under denna försökstid 
förekom endast få fall av diarré och inga gri-
sar dog enligt försöksrapporten.
Under andra försöksperioden, fyra veck-

or, (46 – 73 dagars ålder på grisarna) ökade 
skillnaderna till försöksledets fördel. Grisar-
na i försöksledet åt något mer än grisarna i 
kontrolledet, ca 5 %. Men tillväxten samt fo-
deromvandlingen låg på en förbättring runt 
15 - 20 %. Dödligheten var låg men ändå hö-
gre i försöksledet än i kontrolledet.

Högre netto per gris i försöksledet
Enligt de försöksresultat som föreligger blev 

Tabell som visar det totala genomsnittli-
ga resultatet under försökstiden november 
2002 – mars 2003. Tillväxten är 20 procent 
högre i försöksledet och foderomvandling-
en 15 procent lägre i försöksledet jämfört 
med kontrolledet

Tabell som visar produktionsresultaten un-
der försökets andra hälft (46 – 73 dagars 
ålder på grisarna). Tillväxten ligger näs-
tan lika högt (+19 %) som för de tre för-
sta veckorna. Däremot har foderomvand-
lingen dubblerats (+12 %). Dödligheten 0,4 
respektive 0,7 % i kontroll respektive för-
söksled.

Försöksfodernas 
(prestarter) sam-
mansättning un-
der de första 21 da-
garna. I är kontroll-
foder med HP 300 
plus fiskmjöl och II 
är försöksfoder med 
HP 300 plus pota-
tisprotein och vete-
gluten.

Tabell som visar produktionsresultaten för 
de tre första veckorna i försöket (24 – 45 
dagars ålder på grisarna). Den dagliga till-
växten var 21 % högre för försöksgrisarna. 
Ingen dödlighet registrerades.
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Myrby Mekaniska Verkstad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping

Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

Stäng nings bå gen är den kraftigaste på mark na den. 
Rören är utformade så att öppna ytor fi nns för märk ning, 
vaccinering och se mi ne ring utan pro blem.

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 
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STALLSPECIALISTEN

ÄTBÅS
Med extra fi nesser utöver det vanliga

HELSVENSK • RATIONELL • EKONOMISK

Öppningsbara fronter med ljuddämpning.
30 mm betongskiva, djup 850 mm.

AB Dalsjöfors Slakteri
516 90 Dalsjöfors  Tel 033-222 333   Fax 033-222 334
www.dalsjoforsslakteri.se

Välkommen som 
slaktsvinsleverantör!

Ring Per-Åke eller Peter Larsson för mer info!

G
ris

G
ris

OREGO-STIM® fodertillskott

Ecopharm of Sweden, Pi pers ga tan 32, 112 28  Stock holm
Tel/fax 08-650 18 88  Mobil 070-453 56 68

ecopharm@ecopharm-sweden.com

Med OREGO-STIM
är smågrisarna 
friska och
har god 
aptit

Vänd er med förtroende till

AB HARRY JOHANSSONS UTGÖDSLINGAR
310 40 HARPLINGE. Tel 035-550 33, 551 34, bost Rolf 035-524 07. Fax 035-550 83

För alla
djur!

• Elektrisk utgödsling med nylonlina • Hydraulisk tryckutgödsling • Helhydraulisk linutgödsling

Sedan 1959
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KVALITETS-
UTGÖDSLINGAR 
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