
Det er vigtigt, at de små grise får gode startblandinger – og det er vig-
tigt, at de får det så tidligt som muligt. De små maver er imidlertid sarte 
og startblandinger er dyre – og det har derfor stor betydning, at smågri-
sene fodres korrekt – både i forhold til hvad grisen kan tåle og i forhold 
til landmandens økonomi. Den ofte manuelle tildeling indebærer for de 
fleste et stort foderspild i farestien.

Soen lægger mælk til mange gange i døgnet – og smågrisene er derfor 
fra naturens side vænnet til at spise lidt, men tit. Den optimale tildeling 
af startblandingerne vil derfor være at ramme samme fodringsmønster, 
som den soen tilbyder. Hidtil har det været en næsten umulig opgave at 
udføre manuelt.

Unifeeder - intelligent
fodertildeling i farestalden



UniFeeder er nem at betjene, startes på dag 
0 efter soens faring, så klarer automatikken 
resten. I skal bare huske at fylde 0,5 kg jern-
foder ”Uni PreFer” i beholderen.

UniFeeder fodrer herefter automatisk det 
mængde grisene har behov for de næste 8 
dage, derefter fyldes ”Unifeed” foder i be-
holder og så fodres det rigtige mængde ud 
indtil fravænning. Husk dog at fylde foder i 

beholderen. Der fodres ud 10 gange pr. dag 
og UniFeeder følger fastlagt kurve og der-
ved øges mængde. 

Ved større eller mindre kuld kan der regu-
leres på betjeningspanel, se ”instruktion” 
som medfølger.

Holder til
UniFeeder
Varenr.: 1212-1205

Mixerhjul til
UniFeeder 
Varenr.: 1212-1210

UniFeeder til smågrise
Varenr.: 1212-1200



Uni Pre-FER
– tilvækst i farestalden

Tjek om teksten passer
er taget fra Pre-Fer ej Uni Pre-Fer

HVAD ER UNI PRE-FER?
Uni Pre-FER indeholder letoptagelige og letfordøjelige energi- og jernkilder, æteriske 
olier og vitaminer.
Uni Pre-FER anvendes som jernforsyning og vækstbooster i farestalden og træning for 
tidlig foderoptagelse fra 10-12 dages alderen.
Uni Pre-FER er specialudviklet til auto-matisk tildeling, men kan også tildeles manuelt.
Uni Pre-FER leveres i 15 kg sæk (rækker til ca. 430 grise).

Fakta om hæmoglobin og fødselsvægt:
Flere smågrise pr. so og lavere fødselsvægt er en udfordring. Soen overfører efter fødsel 
meget begrænsede mængder jern og grisene skal samtidig øge deres vægt dramatisk.
En kombination af jern- og energitildeling de første 10 dage af de nyfødte grises liv, kan 
medføre en samlet kuldtilvækst – især når det kombineres med tidlige tildeling af startfo-
der omkring 10-12 dages alderen.

Brugsanvisning:
500 gram Uni Pre-FER udfodres med Uni-tron UniFeeder, som udfodrer automatisk i for-
hold til smågrisenes alder. Alternativt tildeles 1 strøget målebæger pr. kuld (14 grise) pr. 
dag i 10 dage. Første tildeling på smågrisenes 2. - 4. levedag.
Ved manuel tildeling placeres Uni Pre-FER på gulvet i farestien - på smågrisenes naturli-
ge rute mellem soen og hvileområdet. Kan også udfodres på varmeplade.
Følg op med tildeling af startfoder, før sidste tildeling af Uni Pre-FER, eller lad Uni-Feeder 
foretage tildelingen.

Uni Pre-FER
- tilvækst i farestalden

Uni Pre-FER
jern/træningsfoder 15 kg 
Varenr.: 1811-1025

Fordele ved Uni Pre-FER

•  Træning af foderoptagelse

•  Tilvækst i farestalden

•  Ingen injektionsskader

•  Jernbehovet dækkes totalt

•  Mindre stress-belastning   
 af smågrisene

JERN OG ENERGI I FARESTALDEN
- TRÆNING I TILVÆKST!



Varer der har været i stald tages ikke retur. 
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer og mellemsalg.

Unitron a/s salgs- og leveringsbetingelser er til enhver tid gældende.

Kontakt
Unitron a/s
Kokmose

6000 Kolding
Danmark

Telefon: 75 80 21 22
Mail: mail@unitron.dk

Se alle vores produkter på unitron.dk

VitoStart
- den perfekte start til den lille gris
Opnå en mertilvækst på op til 950g på 24 dage ved samtidig brug af Uni Pre-FER. 
Uni Pre FER er Jern og træningsfoder på en gang. Dette tildeles 39 gange fra andet levedøgn til 10 
levedøgn hvilket sikrer at grisene får deres jernbehov dækket på en naturlig og sikker måde, herved 
undgås injektionshuller i grisene som er potentielle indgangs kanal for sygdomsfremkaldende bakte-
rier. 

Unifeed er helt unikke blandinger, som meget tidligt lærer den lille pattegris at æde foder som supple-
ment til modermælken. Begge produkter er tilpasset den lille gris og er i øvrigt fremstillet af kvalitets-
råvarer, som sikrer, at grisen får et rigtigt godt sup-plement til modermælken. 

Foderet er sammensat af ingredienser, som grisen kan tåle og fordøje. Tilvænning bør ske allerede 2 
dage efter fødsel og bør anvendes indtil kuldet har fået 1 kg. Derefter Vito start 225 (Vitostart 225 
kan også fås med zink).

Fodringsstrategi:

UniFeed

NE
(MJ/kg)
11,72

FEsv
1,28

Total
Lysin
1,6%

St. ford
Lysin
1,4%

Total
methionin

0,55%
Fedt
10%

Råprotein
19%

Træstof
2%

Kobber
(mg/kg)

150

Vit A
(ui/kg)
15.000

Vit D3
(ui/kg)
2.000

Vit E
(ui/kg)
100

Fødsel Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9

Uni Pre-FER

UniFeed

VitoStart 225

VitoStart 327

VitoStart 528/609


