
PEF-System
Celledeling af ensileret majs sikrer fiberrigt svinefoder
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PEF-System – ensileret majs bliver fordøjeligt som foder

Big Dutchman har udviklet et PEF-System, 
så det er muligt at anvende ensileret majs 
i svinefoder.
Fibre er en vigtig bestanddel af foder ratio
nen. Et højt indhold af fibre i grisenes foder, 

forhøjer såvel dyrenes sundhed som deres 
velvære.
Dette er ikke ny videnskab, men i praksis 
er det ofte mere problematisk at kombi
nere energi og proteinrigt foder med 

fiberrigt foder, så det er fornuftigt 
omkostningsmæssigt.
Men med det nye udviklede PEFSystem, 
tilbyder Big Dutchman nu, at man kan 
tilsætte 15 % ensileret majs til sit vådfoder. 

Opbygning og funktion
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bigbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Rusland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pacific region: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Kina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Tyskland: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Fordele:
4 Fiberrigt foder forstærker mave-tarm  
 systemet –> sund tarmflora –> sunde dyr.

4 Udvikling af colibakterier bliver hæmmet.

4 Reduceret antibiotika indsats.

4 Majsensilage er en omkostningseffektiv  
 fodring, som har en bedre udnyttelse end  
 kolbemajs og CCM.

4 PEF-Systemet kan altid eftermonteres på  
 vådfodringsanlæg.

4 Mindre vedligeholdelse

4 Kort tilbagebetalingstid.

PEF står for Pulserende Elektrisk Felt. Det 
betyder at de findelte majsplanter, bliver 
udsat for højfrekvensspænding og dermed 
bliver majsen fordøjelig som foder.
  Den fintsnittede majs bliver tilsat vand  
 i en blandetank.
  Blandingen bliver sendt igennem en  
 macerator (kværn/mølle). Den således  
 frembragte homogene grød er nu  
 næsten klar som vådfoder.
  Så snart fodringscomputeren kalder  
 på denne foderenhed, bliver grøden  
 kørt igennem PEFSystemet, og   
 transporteret videre til blandetanken.
  Vådfoderet er nu helt klar til fodring.

Finsnittet majsensilage Majsensilagen før behandling med macerator Majsensilagen efter behandling med macerator

Big Dutchman (Skandinavien) A/S
Vestermarksvej 12
DK6600 Vejen
T: +45 70 23 28 70
F: +45 75 36 33 73
post@bigdutchman.dk


