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TEMA Svinefodring

aktuelt

Cikorie er en succes
FODER:
En ung landmand ved
Varde har nu to års
erfaring med cikorierod
i foderet, og han har
en så positiv effekt, at
han ikke stopper igen

falde ned, fortæller Henrik
Høj. I stedet ﬁk de det i blandet i tilskudsblandingen og
gør stadig på grund af den
positive effekt.

KLIMASTALDEN: Henrik Høj bor selv på ejendommen med klimastalden, som netop i år er
udvidet. (Foto: Camilla Bønløkke)

Effekten er stor

AF CAMILLA BØNLØKKE
Det er ﬂotte nybyggede
staldlænger der lyser op
langs alléen ned til gården i
Varde, hvor Henrik Høj er svineproducent.
Henrik Høj købte ejendommen i 2002 sammen med sin
far, og siden er også hans lillebror kommet ind i selskabet. I
dag driver de sammen en større virksomhed, bestående af
en soejendom med 1700 søer,
en ejendom med klimastalde,
og ﬁre ejendomme med slagtesvin. Derudover drives 800
hektar jord, og alt sammen
med hjælp fra 12 ansatte.
Desuden har Henrik Højs lillebror købt en ejendom, hvor
han er i gang med at bygge til
2100 søer. Målet er så i fremtiden, at selskabet selv skal
kunne fede alle slagtesvin og
aktuelt

CIKORIE I FODERET: Henrik Høj i Varde har kun positiv effekt ved brugen af cikorie i smågriseblandingen. (Foto: Camilla Bønløkke)
ikke som nu, sælge hvad der
er, ud over de 30.000 grise, som
de selv kan lave.
- De 1700 søer står i bokse,
så vi håber at kunne lave det
om til slagtesvin i stedet inden
2013, fortæller Henrik Høj.

Cikorie i foderet
- Det var i 2006 at vi prøvede
at bruge cikorie i foderet til klimagrisene første gang, siger
Henrik Høj.
Det var dengang på opfordring fra deres dyrlæge Knud

Erik Navntoft at det blev besluttet at se om cikorie havde
en effekt på nogle af de problemer, der var i klimastalden.
Besætningen har konventionel status, og der er både
problemer med lawsonia, coli

og circovirus, så cikorie var et
forsøg værd.
- Vi startede med at købe cikorierod rent, da vi er hjemmeblandere, men det kunne
vi slet ikke styre i siloen. For
det klumpede og kunne ikke

- Der er ingen tvivl om, at det
er godt for mave-tarmsundheden, siger Henrik Høj.
Han får i tilskudsblandingen
til smågrisene iblandet halvanden procent cikorierod, og
det kan holde lawsonia helt
væk.
- Vi medicinerer kun mod coli
og fravænningsdiarré nu, for der
ser vi ingen gavnlig effekt, men
lawsonia og circovirus behøver
vi ikke længere at behandle for,
fortæller Henrik Høj.
Han har også oplevet en øget
ædelyst og er sikker på, at tilvæksten er steget i forhold til,
dengang de ikke brugte cikorie. Han har dog ingen konkrete tal på denne udvikling.
- Jeg vil i hvert fald sige, at vi
stopper ikke igen, heller ikke
selv om der er tale om en meromkostning til foderet, påpeger Henrik Høj.
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