Start med det samme

Nuklospray Yoghurt foderplan

Du kan begynde med Nuklospray
Yoghurt foderplan med det samme
Yoghurten røres op med et piskeris eller

Pre-starter
med
Nuklospray
bestanddele

en mælkeblander (bruges også til kalve);
brug en vandkande til at hælde yoghurten
op i et fodertrug. Ved at gøre det 2 gange
om dagen, opnås god indsigt i smågrisenes
foder indtag.
Dag 1

Bland ...

Foder ...

Vækst

Fravænning

Tilberedning
• Opløs Nuklospray Yoghurt i forholdet 1 : 2,5 = 1 kg pulver + 2,5 L vand (45°C)
Foderplan
• Smågrise skal have tilstrækkelige mængder råmælk.
• Giv Nuklospray Yoghurt i små portioner allerede 12 timer efter fødsel.
• Sørg for ikke at fylde for meget i fodertruget; i starten bør man anvende et målebæger.
• Hæld Nuklospray Yoghurt op i et trug 2 gange dagligt.
Smågrisene bør tømme det hver 24 timer.
• Efter 14 dage bør man gradvist gå over til at anvende en prestarter.

Alder
Denne foderplan er vejledende.
Daglig ration afhænger hovedsaligt
af soens mælkeproduktion, klima
og tørfoder indtag.

Fordele ved Nuklospray Yoghurt

• højere tørstof indtag fra dag 1
• flere fravænnede smågrise pr. kuld
• højere fravænnings vægt
• færre problemer ved overgang til fast føde

Nuklospray Yoghurt
Liter/kuld/tidspunkt for fodring

Dag 1
Dag 2-4

Pre-starter
Gram/kuld/dag

0,125

-

0,2 - 0,3

-

Dag 5-8

0,4 - 0,6

-

Dag 9-13

0,75 - 1,25

-

Dag 14-18

1,0 - 1,5

200 - 300

Dag 19-...

Maksimum

Løsningen til alle smågrise før fravænning
Er du interesseret i at vide mere
om Nuklospray Yoghurts fordele
og muligheder for dine smågrise,
så kontakt din
produktrådgiver
foder leverandør.
Heidi
Dahl
Mortensen
Du kan også besøge på
mobil 42 13 49 00.
www.nuklospray.com
Se også www.vilofarm.dk

• sparer tid og penge

Vilofarm A/S
Søagervej 9,
9500 Hobro

Tlf. 98 52 1144
ordre@vilofarm.dk

www.vilofarm.dk
Part of DLA Group

Behold
alle
smågrise hos
modersoen

Hvorfor anvende Nuklospray Yoghurt

Så nemt er det at fodre med
Nuklospray Yoghurt

Stigende antal smågrise
Levende fødte grise og dødelighed før fravænning

Nuklospray Yoghurt er et helt nyt fodrings koncept, udviklet til alle pattegrise i farestien og ikke kun
til dem, der er underudviklet. Produktet udmærker sig ved sin rige sammensætning og dets specifikke
yoghurt konsistens, der betyder, at det indeholder mere tørstof end almindelige mælkeerstatninger.
Som en direkte følge heraf har pattegrisene et forbedret energiindtag fra dag 1, og vokser derfor
langt hurtigere. Selve arbejdsgangen i de ekstra fodringer er enkel. Brug et målebæger og hæld
Nuklospray yoghurt i et fodertrug to gange om dagen. Med den rigtige dosering vil pattegrisen
tømme truget selv, og der er ikke behov for rengøring.
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I løbet af de sidste 10 år er søernes kuld
størrelse vokset væsentligt. Det er i dag
ikke usædvanlig at se kuld på mere end
14 smågrise. Den store stigning i antal
levende fødte pattegrise er naturligvis
velkommen, men det bliver stadig
vanskeligere at opfostre dem.
Soen er ikke i stand til at die så mange
pattegrise, så de får den rigtige tilvækst,
og ej heller at de skal opfostres af amme
søer eller kunstigt.
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Nuklospray Yoghurt er
et profitabelt foder koncept
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 Dødelighed (%) før fravænning

Større kuld giver større dødelighed

Det er ikke en ideel løsning, da der er fare
for spredning af sygdomme og kræver
ekstra arbejdskraft. Vilofarm tilbyder derfor
en ny løsning, der medvirker til at holde
pattegrisene sammen med soen, nemlig
Nuklospray Yoghurt.
2000

i dag

Smågrise lider af fodrings underskud
uden ekstra foder
Selv en god so med 14 gode patter vil være
ude af stand til at mætte alle smågrisene,
da mælke-produktionen vil være for lav
til fuldt ud at udnytte smågrisenes vækstpotentiale. Smågrisene vil således være
i underskud, hvis der ikke gribes ind.
Smågrisene skal helst ikke flyttes, hvis
der findes andre muligheder.

Den nye måde at
fodre smågrise på
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Løsning?
Tilskud med Nuklospray Yoghurt umiddelbart efter colostrum perioden. Produktet
virker rigtig godt i praksis, og kan umiddelbart anvendes på alle bedrifter.
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Nuklospray Yoghurts fordele

et tørstof indtag på mere end 500 gram
ud over soens egen mælk. Resultatet er
en højere fravænnings vægt.
Nuklospray Yoghurt udgør derfor en væsentlig forskel. Lige fra dag 1 af dækker
produktet smågrisenes energibehov, således
at den samlede dødelighed reduceres.
Ved at supplere soens mælk med yoghurt,
vænner smågrisene i die perioden sig hurtigt til fast føde. Herved opnås en mere
kontinuerlig overgang til fast føde, når
smågrisene fravænnes.
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 Nuklospray Yoghurt
 Prestarter

Så rentabelt er Nuklospray Yoghurt

Antal grise pr. kuld og mælkeproduktion
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Nuklospray Yoghurt er blevet testet i
praksis med rigtig gode resultater. Prøvegårdene viser en gennemsnitlig stigning
i væksten på 1 - 1,5 pattegris pr. kuld og
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Med en reduceret dødelighed, flere
opfostrede smågrise, et højere tørstofindtag,
højere fravænningsvægt, og flere grise hos
soen, så er Nuklospray Yoghurt den nye
løsning til alle smågrise inden fravænning,
der sikrer en bedre vækst og en større
fortjeneste. Uden at det er nødvendigt at
investere i et nyt system, vil Nuklospray
Yoghurt bringe en merindtægt pr.so pr.
år. Hver gang du bruger en Krone på
Nuklospray Yoghurt, vil du få det dobbelte
igen. Samtidig er behovet for ammesøer
og kunstige reduceret, hvilket også
minimerer spredningen af sygdomme.

Yoghurt fordele for 30 kg grise
Fordele

kr./smågris kr./smågris

Større tilvækst 0-9 uger

1,8 kg x

6,00 kr. / kg

10,80

Reduktion i dødelighed

3% x

2,77 kr. / %

8,31

9,1% x 258,40 kr. / so

1,96

Reduceret behov
for ammesøer

21,07
Forbrug
Nuklospray Yoghurt
forbrug 0-3 uger
Højere indtag af
smågrisefoder 3-9 uger

500 gram x 20,40 kr. / kg
1800 gram x

3,20 kr. / kg

10,20
5,76
15,96

Bundlinje forbedring pr. smågris

5,11

Bundlinje forbedring pr. so

153,29

Denne kalkulation
D
k lk l ti er en indikation,
i dik ti
baseret
b
t på
å foderf d og kød
k d priser
i
i efteråret
ft å t 2011

