
Hvad er ”mini vådfoderanlæg BabyDos” for en størrelse, til mælk og foder
v/Erik Jeppesen

BabyDos Intro

• Et fuldautomatisk minivådfoderanlæg

• Supplerer soens egen mælkeproduktion

• Kan både fodre mælk og foderblandinger (f.eks. prestarter)

• Soen kan passe sine grise selv – undgå at lave ammesøer

• Giver grisene en højere fravænningsvægt

Tunge postulater ja, lad os se på hvordan dette er muligt…



BabyDos

• Opblanding foregår automatisk via foderkurve/dagsforbrug

• Opblanding med varmt vand, kontrolleres via temp. sensor 

• Altid med mindst 2 komponenter (mælkepulver og prestarter)

• Mælk og foderindtag i top tank er med automatisk skod; selvrensende 

rustfri stål skod og naturligvis censor overvåget. Bevarer et rent og tørt 

indtag i BabyDos tankene. 

Hvordan blander vi op med ”mini vådfoderanlæg BabyDos” 



BabyDos

• Firkantet blandetanke sikrer hurtig og effektiv opblanding

• Kegleformet bund sikrer optimal udnyttelse af foder

• Opblandetanke til BabyDos kan leveres normalt i 180 liter. I 

større anlæg tilbydes størrelse 320 liter til foder. 

• Der kan uden problemer udvides med flere fodermidler

• Anlægget kan udfodre restløs eller pumpe i tank/beholder

Hvordan blander vi op med ”mini vådfoderanlæg BabyDos” 



BabyDos

• 400 fodersteder (800 farestier) på samme anlæg

• Antal ventiler pr anlæg er ikke teknisk begrænset i BabyDos, kun 

individuel fodertidsbegrænset. 

• Fodre efter slange- eller flere ring- princip

• Der fodres kun når trug er tomt via signal fra trugføler

Hvordan fodrer vi med ”mini vådfoderanlæg BabyDos” 



BabyDos

• Automatisk skift fra mælk til prestarter ud fra foderkurve

• Vi bruger frekvensstyret centrifugalpumpe til alle anlæg.

• Mælk og/eller foder ”fortyndes” ikke i løbet af dagen

• Udskiftelig trug f.eks. i babystald eller slutfase i farestald

• Mulighed for at tømme trug manuel eller automatisk med luft 

Hvordan fodrer vi med ”mini vådfoderanlæg BabyDos” 



BabyDos: Hygiejne

I stalden:

• Mulighed for restløs fodring udnytter det sidste mælk til grisene optimalt. Derved ingen spild af dyr mælk.

Samtidig har denne proces god rengøringseffekt

• Rørsystem og fodersteder rengøres/desinficeres dagligt efter sidste fodring med vand-luft-syre forstøvning

• Mulighed for samme proces med base-rengøringsmiddel

• Nedløbsrør hygiejne holdes optimalt rene via ovenstående rengøring

• Ingen mælk ældre end 24 timer!

Hygiejnen er en afgørende faktor i BabyDos



BabyDos: Hygiejne

I foderkøkken:

• Rengøring af tankene efter sidste udfodring

• Restfoder kan også pumpes ud fodervogn til manuel udfodring i klima eller babystald

• Transparentrør frem/retur til visuel kontrol af hver ring

• Igen: Det hele kører automatisk via dagsprogram à

Derfor utrolig tidsbesparende og sikkerhed for det bliver gjort!

Hygiejnen er en afgørende faktor i BabyDos



BabyDos: IT

Software der er til at finde ud af!

• Nemt og overskueligt program for alle

• Følg fodringen via tablet eller smartphone, juster på staldgangen!

• Styreprogram er enkelt og visualiseret til alle samt med individuel sprog. 

• Foderforbrug registreres på krybbeniveau

• Software i samme BoPil-Schauer familie (ESF, Spotmix, Vådfoder)

Skulle der opstå behov for hjælp, kan vores hotline/service team 

træffes dagligt (Også weekend og helligdage)



BabyDos: Konklusion

Vi runder af:

• Velafprøvet og driftssikker teknik

• Fleksibel og fremtidssikret, kan nemt udvides efter behov

• Individuelle tilpasningsmuligheder pr. besætning

• Tilbagebetalingen større end 50% forrentning

• Minimalt arbejde og høj hygiejne!

Gode tendenser ved Hygebjerggård!


