Min erfaring

Kartoffelpulp sikrer
stabil vådfodring
hos 1.150 søer
Vådfodring: Bjarne Nørtoft bruger årligt
2.500 ton kartoffelpulp i sit so- og smågrisefoder, Det giver stabilitet i både vådfodertank, vådfoderrør og i maverne hos
søer og smågrise.
Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 51
Prisen for kartoffelpulp følger kornprisen, så det er ikke
først og fremmet af prismæssige årsager, at Bjarne Nørtoft
bruger kartoffelpulp.
Det er i højere grad den stabilitet i vådfodringen, der følger med brugen af pulp, som
Bjarne Nørtoft og hans personale lægger vægt på.
»Vi oplever aldrig gæring i
vådfoderrør eller i tanken. Det
har andre besætninger ofte
problemer med,« siger han.
Gennem vogmandsfirmaet
V. Christensen, Ølgod, får han
hele året leveret kartoffelpulp
fra Flensted. Flensted har en
stor produktion af forarbejdede kartofler til detailhandlen,
og kartoffelpulpen er et restprodukt herfra.

●●

Ølgod.

●●

1.150 søer med smågrise
og 2.500 slagtesvin.

●●

Hjemmeblandet vådfoder.

●●

Har brugt kartoffelpulp
fra Flensted i otte år.

●●

Det årlige forbrug er ca.
2.500 ton svarende til
300.000 foderenheder.

ton. Tankene har tidligere været brugt til valle.
Han får leveret et træk kartoffelpulp med fire til fem da-

ikke pulp.
De drægtige søer får hele
60 procent kartoffelpulp. Det
svarer til, at godt 30 procent
af foderenhederne kommer
fra pulpen. Diegivende søer
får ikke pulp for tiden. I stedet
tilsætter Bjarne Nørtoft ekstra
roepiller i et forsøg på at hæve
søernes mælkeydelse.
Foderblandinger optimerer
konsulent Jens Korneliussen
som udgangspunkt kun efter
hver høst. Herefter ligger de
fast et år frem.
Ud over kartoffelpulp er
de øvrige råvarer byg, hvede og havre af egen avl. Dertil
soja, fedt og mineraler og som
nævnt roepiller til søerne.

Skiftede fra valle

Homogent foder

Pulpen er 45 grader varm ved
ankomst. Bjarne Nørtoft opbevarer pulpen i to tanke á 25

Smågrisene får ad libitum tørfodring, og der er foder tilgæængeligt fra klokken 05.30 til
23.00.
Bjarne Nørtoft oplever, at
kartoffelpulpen bevirker, at
foderet er mere homogent.
»Vi ser ikke samme bundfældning i foderet, som jeg hu-

»Tørstofindholdet i kartoffelpulpen kan variere lidt, men det
justerer vi med vandmængden
i vådfodertanken,« siger Bjarne
Nørtoft. Han bruger årligt 2.500
ton kartoffelpulp fra Flensted.
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Bjarne Nørtoft

ges mellemrum, så holdbarheden er aldrig et problem.
Han oplever heller ikke,
at tankene er svære at holde
rene. Tværtimod er rengøringen lettere nu, end da de blev
brugt til valle.
Da der er tale om et restprodukt fra Flensted, svinger
mængen afhængig af fabrikkens produktion. Alligevel
sker det kun nogle få uger om
sommeren, at leverancen bliver halveret. I den periode
supplerer han blot med ekstra
vand i vådfoderet.
Tørstofindholdet i pulpen
er på 11 procent, og der er 1,06
foderenheder pr. kg tørstof.
Bjarne Nørtoft har afpasset
iblandingen efter den mængde
pulp, han får leveret.
Smågrise 9-18 kg får 12
procent, mens de store smågrise er oppe på 33 procent.
Fravænningsblandingen er
tørfoder, så her får grisene
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Smågrise fra 9 til 18 kg får 12
procent kartoffelpulp. De store
smågrise får hele 33 procent.
Foto: Morten Thomsen.



Selvforsynende

sker, vi så, da vi brugte valle,«
fortæller han.
Det er særligt en fordel, når
der er tale om ad libitum fodring.
Den første uges tid efter
fravænning får smågrisene

samme tørfoder, som de blev
tilbudt i farestalden. Herefter
bliver der langsomt åbnet for
vådfoderet og skåret ned på
tørfoderet.
»Vi oplever ikke problemer
med at gå fra tør- til vådfod-

Os med mobile foderblandeanlæg
FODERSERVICE K.S.

Huggetvej 27, 5400 Bogense
www.cr-f.dk
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Træmel / Spåner
Strøelse som er tørret og støvrenset

Niels Frost
Rasmussen
nfr@cr-f.dk
60 68 12 75

Steen L. Aaen
sla@cr-f.dk
52 25 12 74

ring,« fortæller han. Det tilskriver han også delvis kartoffelpulpen.
Den daglige tilvækst ligger
lige under 500 gram med en
salgsvægt omkring 32 kg

Med et markbrug på 400 ha
med korn og raps er Bjarne
Nørtoft næsten 100 procent
selvforsynende med korn.
Med til regnestykket hører dog, at han i runde tal indkøber 300.000 foderenheder
gennenm kartoffelpulpen.
Skulle han dyrke samme
mængde foderenheder i korn,
ville det yderligere kræve omkring 50 ha med korn.
»Vi har altid været hjemmeblandere, og jeg mener, det
i høj grad er med til at sikre
økonomien på min bedrift,«
fastslår Bjarne Nørtoft.
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