
Test viser at 
give op til

14
Kg pr gis



Unifeeder: tørfoder til pattegrise



Princippet bag:

Produkt Antal udfodringer
mellem kl. 6-24

Dag 2-4 UniPre-Fer 3

Dag 5-9 UniPre-Fer 6

Dag 10-frav Unifeed mel 10 (kurve 1-9)

Udnytter pattegrisens nysgerrighed og 
naturlige rodeadfærd på gulvet med 
små portioner – tidlig opstart/træning

Dag 1: Påfyld ½ kg UniPre-Fer

Dag 2-9: Uddosering af UniPre-Fer

Dag 10-frav: Påfyld foder man+ons+fre, kurvetjek 



Investering
Unifeeder kr. 1000

(indkøbes til 80 % af farestierne)

1 holder pr. sti:

Alm. holder kr. 182

Sidevendt kr. 260 

Evt. foderplade v. fuldspalter kr. 210

Med produktion af 30 kg. smågrise er 
tilbagebetaling under 1 år (kom og få udregning)



Forudsigelig udgift ift. diedage –
ikke tagselvbord men kendt kurve

Dag 24 har der været udfodret 164 gange!

Forbrug pr. kuld :

500 gram Uniprefer
5500 gram Unifeed

Omkostning pr. kuld kr. 80,00 
Omkostning pr. gris (13 stk.) kr. 6,15  



Kilde: So-seminar 2018 Seges

Hvad koster det i forbrug og kan det betale sig? 

Kilde: https://landbrugsavisen.dk/m%C3%A6lkeanl%C3%A6g-kan-v%C3%A6re-en-god-forretning

Udgift til 
jern er 

inkluderet









Unifeeder

Johnny Torp



Hvordan gør vi

• Dagen efter faring
• 500 g uniPreFER

• Tom dag 9.

• Herefter unifeed mel, som vi 
fylder i mandag og torsdag.

• efter behov.

• Daglig justeringer fra dag 9. 

• Nem i weekenden

•



UniPreFer



Fakta
Før:
• Injektion i lyske.
• Drikkejern til alle 

kuld.
• Hæmoglobintal på 

90.
• Brugte meget tid på 

rengøring af 
drikkeskåle

Nu:
• Passer sig selv til dag 9. 
• Drikkejern kun til de 

mindste grise.
• Hæmoglobintal 112.
• Arbejdsbesparelse.
• Giver stor overblik



Unifeed mel



Fordele og ulemper
• - Minus
• Foderet kan danne bro.
• Kan ikke kører baglæns i 

displayet
• Vi bruger tid til 

justeringer hver dag.

• + Plus
• Let at bruge for alle.
• ”passer sig selv”.
• Ingen rengøring.
• Driftsikker og minimal 

foderforbrug.
• Nemt og effektivt



Unifeeder i kroner - øre

Vi bruger:

• 500 g. uniPreFER i 9 dage = 1,92,- kr. pr gris

• 425 g. Unifeed foder i 14 dage = 4,25,- kr. pr gris

I alt 6,17,- kr. pr gris



Klimastald

• Grise der vejer 6 kg i snit.

• Ensartethed. 

• Mindste sti 5,2 kg (35 grise)

• God foderoptagelse fra dag 
et.

• Under 1 % frafald


