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50 svineproducenter, rådgivere og andre økologiinteresserede så tirsdag på græssende
slagtesvin på Risbjerg Landbrug.

De frigivne slagtesvin var fire dage inden arrangementet på Risbjerg blevet lukket ind på arealet med
foderroer. Indtil da havde de græsset på kløvergræs og fodermarvkål.
Print

Del siden

De fleste slagtesvineproducenter ville nok betakke sig for at lukke deres
svin på græs. Det er der mange gode grunde til. Alligevel er det dogmet om,
at økologiske slagtesvin bedst kan opdrættes på stald med løbegård, som
forskere ved AU Foulum udfordrer i projektet SUMMER. De laver i øjeblikket
forsøg med slagtesvin på græs og andre foderafgrøder, og hvordan det
spænder af, kunne man tirsdag se i mindre målestok hos Kirsten
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Rasmussen og Hans Erik Jørgensen, Risbjerg Landbrug på Sydfyn. De
opfeder årligt 6000 slagtesvin. 48 af disse har fået lov at slippe fri på en
mark med græs, fodermarvkål og roer.
Roebestanden var det dog så som så med, da renholdelsen i foråret var

Fælles nordiske udfordringer

kikset, undskyldte Kirsten Larsen.

Kineserne roser danske
mælkebønder

Halvdelen af grisene får kun 80 procent af den konventionelle fodernorm.
Resten skal de selv finde på arealet, og det var da også tydeligt, at de
restriktivt fodrede grise havde rodet mere i jorden end de fuldt forsynede
grise.

Bt-majs skader de forkerte
sommerfuglelarver

Alligevel konstaterer Anne Grete Kongsted, Århus Universitet, at grisene på
Risbjerg tilsyneladende ikke roder lige så meget som grisene i

Flere køber økologisk juletræ

Foulum. Tilvæksten ligger omkring 750 g/dag hos de restriktivt fodrede
grise.

Grise i pil, køer på gran
Niels Halberg bliver ny
direktør for DCA

Kornproduktion gav lille
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