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Grej: Johnny Torp, Lemvig, har mere ensartede grise og øget tilvækst
efter investering i fodersystemet UniFeeder, der udfodrer i farestalden.

*

Johnny Torp
Lemvig
■■ Har investeret i UniFeeder
■■
■■



Foderomkostning
på 3,94 kr.
pr. kg tilvækst
Johnny Torp har i sine farestier installeret fodersystemet UniFeeder, som kan uddosere små mængder foder hver anden time. Foto: Søren
Tobberup Hansen.

Tidlig fodring i farestalden
giver bonus i klimastalden
Køb af fodersystemet
UniFeeder har givet mere
ensartede og vækstivrige
grise hos Johnny Torp,
der foretrækker teknologier, som kan billiggøre
hans produktion.
Af Søren Tobberup Hansen
sha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 48

D

a Johnny Torp første gang fik
præsenteret
fodersystemet
UniFeeder, som er beregnet til små
udfodringer til pattegrisene i farestalden, var han efter eget udsagn
meget skeptisk.
»Jan (Volmer fra Unitron, red.)
sagde, at tilbagebetalingstiden var
to år. Jeg lavede selv en beregning
og kom frem til det samme«, fortalte den vestjyske svineproducent
fra Lemvig-egnen ved et DLG-arrangement i sidste uge, der foregik
i hans egne stalde.

Skepsis er blevet til glæde
Hans skepsis er i de seneste halvandet år blevet vendt til begejstring.
For UniFeederne har sammen med
et DLG-foderskift i klimastalden
resulteret i en nemmere hverdag
og en lavere fremstillingspris på de
30 kgs-grise, han producerer.
»Vi som landmænd skal have
meget mere fokus på fremstillingsprisen på 30 kgs-grisen end grise
pr. årsso. Prisen på de ting, vi væl-

Med feederen har vi
fået grise, der er nemmere at arbejde med,
og det er motiverende
for alle.
Johnny Torp,
svineproducent
ved Lemvig.

ger at tage ind i stalden, samt det
foder, vi bruger, og ikke mindst
tiden, skal give afkast fra dag et«,
forklarede han.
For Johnny Torp har en af løsningerne været UniFeeder, der er udviklet af Unitron og forhandles af
bl.a. DLG.
Dagen efter faring forsynes beholderen i feederen med 500 gram
af en jernholdig tørfoderblanding,
og så er fodringen i gang i farestalden. Efter dag ni påfylder Johnny
Torp en melblanding, og der sluttes af med en blanding mellem
mel og crumble inden fravænning
efter 23 dage.

6,17 kr.
er Johnny Torps
foderomkostning ved
at fodre sine pattegrise
med tørfoder i
farestierne.

Johnny Torp har oplevet en
række fordele ved at vænne pattegrisene til at æde i farestien. Dels
er der set en markant fremgang i
tilvæksten i klimastalden, dels er
grisene meget ens.
»Vi skal ikke længere foretage
en jerninjektion på grisene og give
drikkejern til alle grise. Nu er det
kun de mindste, der får det. UniFeederen aflaster soen, fordi vi
nu fravænner tidligere, da grisene
vokser så hurtigt. Søerne mister en
halv millimeter rygspæk mindre.
Min vurdering er, at en so kan få
to kuld mere end tidligere«, sagde
han og oplyste, at sodødeligheden
gennem 18 måneder har været 5,5
procent.

Motiverende for alle
Foderomkostningen i feederen er
opgjort til 6,17 kr. pr. gris med 13
grise pr. kuld.
»Hvad får jeg for de penge? Vi

Johnny Torp fremviste forleden sin bedrift og fortalte
om sine erfaringer med UniFeederen ved et DLG-arrangement. Foto: Søren Tobberup
Hansen.

opnår bl.a. en fravænningsvægt på
6,1 kg ved 23,3 diegivningsdage pr.
kuld, egenfravænning på 13,1 grise
og derved færre ammesøer, god foderoptagelse fra dag et i klimastalden og under en procents frafald«,
sagde han og konkluderede:
»Med feederen har vi fået grise,
der er nemmere at arbejde med, og
det er motiverende for alle. Samtidig har mine gode medarbejdere
en stor del af æren for, at vi har opnået disse resultater«.

Johnny Torp har løftet tilvæksten
med 40 gram efter skift til nyt
DLG-smågrisefoder.
Af Søren Tobberup Hansen
sha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 48
Siden Johnny Torp fik installeret fodersystemet UniFeeder og begyndte at bruge DLGs
nyeste foderblandinger til smågrise, har han
oplevet markant fremgang i klimastalden.
Det dokumenterede han forleden ved et
DLG-arrangement, hvor han selv var vært for
omkring 10 soholdere.
»Vi bruger 68 dage på at få grisen op på
30 kg, og jeg føler, vi har nemt ved det«,
sagde han.
Opholdet i klimastalden er i gennemsnit
på 47,32 dage, og tilvæksten er opgjort til 553
gram mod tidligere 514 gram.
En del af hemmeligheden bag de gode
resultater skal findes i dimensioneringen i
hans klimastald, som er 40 grise pr. årsso
mod en aktuel produktivitet på 38 grise pr.
årsso.
»Vi begynder at plukke de første 20 procent af grisene ud af klimastalden ved dag
39. Det giver god plads for de øvrige grise til
at vokse«, forklarede Johnny Torp.
I en konkret opgørelse for en klimastaldssektion valgte han på dag 53 at tømme sektionen. Ud af 798 grise var der 259 tilbage.
242 blev solgt, og 17 blev sendt til en buffersektion. Deres gennemsnitsvægt var 27,6 kg.
Foderudnyttelsen for de 798 grise er opgjort til 1,58 FE.
Skiftet til det seneste DLG-smågrisefoder
har også givet plusser i regnskabet.
Salgschef hos DLG, Jan Kristensen, oplyste,
at foderomkostningen i klimastalden hos
Johnny Torp var på 4,15 kr. pr. kg tilvækst, da
tilvæksten var 514 gram gennem hele 2016.
Det har ændret sig efter skiftet til blandingerne StartGris Profil og VækstGris Profil.
Foderomkostningen er nu tre kr. mere end
tidligere, men afgangsvægten er gået to kg
frem grundet den højere daglige tilvækst på
554 gram. Derved er foderomkostningen nu
bragt ned på 3,94 kr. pr. kg tilvækst.
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Yukon og LG30.179
et stærkt makkerpar

Johnny Torp fortæller begejstret om sine erfaringer med fodersystemet UniFeederen til sine
gæster. Foto: Søren Tobberup Hansen.

»Det er godt nok et
flot resultat«
To gange i november
har Johnny Torp fortalte om sine erfaringer med UniFeeder til
en række soholdere.
LandbrugsAvisen var
en flue på væggen
ved det sidste arrangement i sidste uge.
Af Søren Tobberup Hansen
sha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 48

D

er er nogle meget ens grise,
du har«.
»Der er ikke meget at sætte
en finger på i staldene«.
Begge udsagn var nogle af
de mange begejstrede ytringer,
som kom fra nogle af de cirka
12 soholdere, der var med ved
et DLG-arrangeret møde hos
Johnny Torp i sidste uge.
Anledningen var, at Johnny
Torp slog dørene op til sit to
år gamle soanlæg med 1.050
søer installeret med det Unitron-udviklede fodersystem
UniFeeder, der anvendes til at
udfodre små mindre foder i
farestalden for dels at få pattegrisene til hurtigt at vænne
sig tørfoder, dels aflaste soen
og dels tildele jern/træningsfoder hvorved opnås en stærkere gris.
Johnny Torps fremvisning
i de forskellige staldafsnit og
hans ærlige fremstilling af
hans erfaringer gav mange anerkendende bemærkninger undervejs i en to timers rundtur
i stalden.
»UniFeeder giver nem daglig pasning og slet ingen rengøring. Vi tømmer den bare og

Da Johnny Torp ved et afsluttende oplæg fremlagde
sine resultater fra klimastalden, der bl.a. viste en tilvækst
på 554 gram dagligt og et foderforbrug på 1,58 FE pr. kg
tilvækst, var en af tilhørerne
direkte i sin bedømmelse:
»Det er godt nok et flot resultat«.

Jan Volmer fra Unitron er
meget tilfreds med interessen for firmaets fodersystem. Foto: Søren Tobberup
Hansen.

Vi er meget glade for
arrangementerne. Vi
har haft omkring 25 soholdere med, og der er
nogle store iblandt, så
vi har haft besøgende
med flere end 25.000
søer samlet her.

Har nået ud til flere end
25.000 søer
Ved arrangementet deltog Jan
Volmer fra Unitron. Han holdt
flere oplæg om UniFeederen,
som firmaet har udviklet, og
betydningen af et højt hæmoglobinindhold.
Han glædede sig over, at der
er støt stigende interesse for
UniFeederen.
De to arrangementer hos
Johnny Torp var han særdeles
godt tilfreds med.
»Vi er meget glade for arrangementerne. Vi har haft omkring 25 soholdere med, og der
er nogle store iblandt, så vi har
haft besøgende med flere end
25.000 søer samlet her«, sagde
han.

Jan Volmer, Unitron.

flytter enheden til næste ugehold. Det var en af begrundelserne for at vælge UniFeederen«, forklarede han undervejs.

Ens grise i klimastalden
Især tilvæksten og ikke mindst
ensartetheden hos grisene i de
forskellige sektioner i klimastalden blev bemærket.

Fremvisning
■■

To gange i november har DLG
allieret med Unitron fremvist
fodersystemet UniFeeder for
en række soholdere ved et
arrangement hos svineproducent Johnny Torp, der var en af
de første, som har installeret
systemet.

ET STÆRKT MAKKERPAR I KERNEMAJSEN
YUKON ĚĞƚĂďƐŽůƵƚŵĞƐƚƐŝŬƌĞǀĂůŐƟůŬĞƌŶĞŵĂũƐĂǀůŝĂŶŵĂƌŬ͘ dŝĚůŝŐŚĞĚ ŽŐ ƉĞƌĨĞŬƚ ŬŽůďĞͲĚƌǇĚŽǁŶ ďĞƚǇĚĞƌ͕ Ăƚ
ŬĞƌŶĞŵĂũƐŚƆƐƚĞŶŬĂŶŬŽŵŵĞƐŝŬŬĞƌƚŝŚƵƐŚǀĞƌƚĞŶĞƐƚĞĊƌ
ŝŶĚĞŶĞŌĞƌĊƌƐǀĞũƌĞƚƐčƩĞƌŝŶĚ͘YUKONŚĂƌĞŶŐŽĚĨƵƐĂƌŝƵŵ
ƌĞƐŝƐƚĞŶƐŽŐĞƌŶĞŵĂƚŚƆƐƚĞƌĞŶͲĚĞƚŐŝǀĞƌĞŶƐƵŶĚĨčƌĚŝŐǀĂƌĞƟůǀĊĚŬŽŶƐĞƌǀĞƌŝŶŐŽŐŽƉĨŽĚƌŝŶŐƟůƐǀŝŶ͘
•
•
•
•

dŝĚůŝŐƐƚĞŽŐŵĞƐƚƐŝŬƌĞƐŽƌƚƟůŬĞƌŶĞŵĂũƐ
,ƆũƚŬĞƌŶĞƵĚďǇƩĞĨŽƌƐĊƟĚůŝŐĞŶƐŽƌƚ͘
,ƆũŬƌĂŌŝŐƉůĂŶƚĞŽŐŇŽƩĞŬŽůďĞƌŵĞĚůƵŬŬĞƚƐǀƆď
EĞŵŚƆƐƚ͕ĚĞƌŐŝǀĞƌĞŶƌĞŶŽŐƐƵŶĚǀĂƌĞ

LG 30.179ĞƌĨŽƌčĚůĞƚƟůŬĞƌŶĞŵĂũƐŽŐŽƉƚĂŐĞƚƉĊĚĞŶĚĂŶƐŬĞƐŽƌƚƐůŝƐƚĞĨŽƌŬĞƌŶĞŵĂũƐŝϮϬϭϲ͘ĞŶĚĂŶƐŬĞƐŽƌƚƐůŝƐƚĞĨŽƌ
ŬĞƌŶĞŵĂũƐŚĂƌĚĞƌĨŽƌŶƵƚŽƐŽƌƚĞƌʹLG 30.179 og YUKON.
^ŝŬŬĞƌ ŬĞƌŶĞŵĂũƐĂǀů ŝ ĂŶŵĂƌŬ ƐƟůůĞƌ ƐčƌůŝŐĞ ŬƌĂǀ Ɵů ƐŽƌƚĞƌŶĞŵŚƚ͘ƟĚůŝŐŚĞĚŝŬŽůďĞŶ͕ŬĞƌŶĞŶĞĚƚƆƌƌŝŶŐŽŐƚčƌƐŬďĂƌŚĞĚ͕ƐƚĂŶĚĨĂƐƚŚĞĚŵŵ͘LG 30.179 har det hele og har levĞƌĞƚƚŽƉƵĚďǇƩĞƌŝďĊĚĞĨŽƌƐƆŐŽŐŝƉƌĂŬƐŝƐ͘
<ŽƌƌĞŬƚƟĚůŝŐŚĞĚƟůƐŝŬŬĞƌŬĞƌŶĞŵĂũƐĚǇƌŬŶŝŶŐŝĂŶŵĂƌŬ͘
•
•
•
•
•
•

,ƆũĞƐƚĞƵĚďǇƚĞĂĨ&Ğ^ǀŝ>ĂŶĚƐĨŽƌƐƆŐĞŶĞΎ
DĞŐĞƚŚƆũƚŬĞƌŶĞƵĚďǇƩĞ
,ƆũĨŽĚĞƌǀčƌĚŝƉƌ͘ŚŬŐŬĞƌŶĞ
^ƚčƌŬĨŽƌĊƌƐƵĚǀŝŬůŝŶŐ
'ŽĚďůĂĚƐƵŶĚŚĞĚ
(* Gns. af 2016 og 2017)
^ƚĂŶĚĨĂƐƚŚĞĚŝƚŽƉ

ƌĞĞĚŝŶŐǇŽƵƌƉƌŽĮƚ
ĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϳͬ&ŽƚŽ͗>ŝŵĂŐƌĂŝŶ͕:/ͲƌŝŬEŝƐƐĞŶ
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Når snart 5.000 fodermaskiner i drift
Unitron, der har udviklet Unifeeder til
fodring af pattegrise i
farestalde, melder om
godt salg.

UniFeederen har opnået
pæn udbredelse i de danske
farestalde. Unitron oplyser,
at enheden snart er opstillet
i cirka 5.000 farestier. Foto:
Søren Tobberup Hansen.

Af Søren Tobberup Hansen
sha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 48

U

nifeeder-enheden, som udfodrer små mængder foder
i farestalden, har fået et godt
tag i de danske soholdere.
Det fortalte Jan Volmer, Unitron, da han sammen med
DLG stod bag et heldags-arrangement hos svineproducent
Johnny Torp, som var en af de
første, der har fået fodermaskinen installeret.
Først på sit store sohold og
efter 12 måneders erfaringer,
valgte han at købe UniFeederen til sit andet, mindre sohold.

ifølge Johnny Torp, som har
haft UniFeederne installeret i
de fleste af sine farestier, ikke
noget i vejen med.
»Vi har kun haft én, som
blev lagt ihjel i farestalden«,
fortalte Johnny Torp til stor
morskab for de fremmødte svineproducenter.

UniFeeder

Arbejder med
potentielle kunder
»Vi er ved at installere Unifeeder i et par store besætninger i øjeblikket, så vi er ved at
have den opsat i omkring 5.000
farestier«, fortalte Jan Volmer.

Få en stærk pris på en
fra Nørager

Unitron i Tørring har udviklet
UniFeeder og har haft den på
markedet gennem to år.
■■ Forhandlingen har Unitron
hidtil selv stået for, men nu
har DLG også UniFeeder på
hylderne.
■■

Unifeeder har omkring to år
på bagen.
Jan Volmer melder samtidig
om en god aktuel interesse for
fodersystemet, som også har

fået DLG som forhandler.

Måtte hente
alle maskiner hjem
Han kunne ved samme møde

fortælle, at Unitron i processen
med tilblivelsen af UniFeederen har betalt dyre lærepenge.
»Vi havde 1.500 UniFeedere
ude at køre, da de begyndte at

gå i stykker. Vi fik dem hentet
hjem, skiftet dem og fik dem
ud at køre igen. Men nu virker
de«, understregede Jan Volmer.
Og holdbarheden er der

STÅLHAL UniFeeder giver fremgang

. Ridehal . Maskinhus
. Stald . foderlade
. Halmopbevaring
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MAFA Unik
Vores bedste silo
med unikke
egenskaber!
un
• Ingen silovask
• Naturlig ventilation
hindrer kondens

• Velegnet til alle typer
foder og råvarer.

• Massestrømning

”Først ind – Først ud”

• Tømning uden brug
•
•
•

af optagestation
Bedre foderhygiejne
10 års materiale garanti
Størrelser fra 6 – 80 m3

Mere end 50 års erfaring!

Tilfredse kunder er det bedste vi ved

Tlf: 5478 8685 • www.mafa.se

hos flere producenter
Resultaterne fra
UniFeederen hos
Johnny Torp er ikke
en enlig svale, melder
DLG, som har flere
besætninger med
fremgang.
Af Søren Tobberup Hansen
sha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 48

D

LGs kunder oplever over
en bred kam, at deres indkøb af UniFeeder til farestalden løfter deres resultater.

Det var meldingen fra Jan
Kristensen, salgschef hos DLG,
som holdt indlæg hos Johnny
Torp forleden.
Johnny Torp Fra Lemvig-egnen er en af de første, som har
installeret UniFeederen, som
Unitron står bag.
»Vi har en række kunder,
som vi har solgt UniFeederen
til, og de gode resultater går
igen«, fastslog Jan Kristensen
og fandt flere slides frem, som
bekræftede hans udsagn.
»Vi har seks besætninger
med UniFeeder, hvor der er
konstateret en øget fravæn-

ningsvægt på mellem cirka
500 gram og 900 gram. I en
enkelt besætning var fravænningsvægten gået frem med
600 gram på UniFeederen og
900 gram, når der også var taget et mælkeanklæg i brug«,
fortalte Jan Kristensen.

grise med to kg, hvilket giver
ham 40 gram øget daglig tilvækst i klimastalden med brug
af PrimeFeed Startgris Profil og VækstGris Profil. Denne
øgede tilvækst har givet ham
cirka otte kr. i gevinst«, fremhævede Jan Kristensen.

Nyt foder giver otte kr. i
gevinst
Et nyt DLG-foder har også gjort
en forskel i klimastalden hos
Johnny Torp.
»Johnny Torp har i perioden fra fravænning til salg løftet salgsvægten for sine 30 kgs-

Erfaringer
En række DLG-kunder har
positiv fremgang efter installation af UniFeeder.
■■ Der er konstateret øget fravænningsvægt mellem 500
gram og 900 gram.
■■

Jern og tidligt foderoptag har
kæmpe potentiale
Højt hæmoglobinniveau kan give ekstra
tilvækst, melder
Unitron, som står bag
UniFeeder, der kan
udfodre foderblanding
med jern og energitilskud.
Af Søren Tobberup Hansen
sha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 48

1

7,2 gram ekstra tilvækst pr.
gris pr. dag efter fravænning.
Det er ifølge Jan Volmer fra

Unitron potentialet, hvis smågrisenes hæmoglobin-niveauet
hæves med 10 gram pr. liter
blod.
»Et højt hæmoglobin-niveau
sikrer om et godt immunforsvar og transport af ilt«, sagde
Jan Volmer i sidste uge om UniFeeder-enheden ved et DLG-arrangement hos svineproducent
Johnny Torp.
Han opfordrede derfor alle
producenter til at få testet hæmoglobin-niveauet af grisene
via en dyrlæge, Unitron eller
Scagro.
Han fremhævede endvidere

samarbejdet mellem Scagro,
der står bag Uni Pre-FER, der
er en foderblanding med jern,
og Unitrons UniFeeder, som
anvendes til at udfodre små
mængder tørfoder i farestalden.
»Vi og Scagro har begge set
muligheder med tidlig tildeling af foder og jern«, sagde Jan
Volmer og udddybede:
»Scagros produkt indeholder
blandt andet en stor procentdel mælkepulver, essentielle
olier og krydderier og understøtter dyrenes behov sammen
med somælken. Samtidig und-

går grisene en injektionn med
jern, som vi ved kan være toksisk, og et hul i grisen øger risikoen for ledbetændelse og
blodforgiftning. Jeg tror, vi om
fem-ti år ikke længere ser jerninjektion med nål.«
Et foderoptag tidligt i farestalden er også en gevinst på
den lange bane for svineproducenten.
»Kan pattegrisenee få et tidligt foderoptag, så har det positiv indflydelse på hele grisens
liv, og den opnår en højere tilvækst«, fremhæver han.

