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Paw Pedersen på Fyn modtog i februar
2022 prisen som årets slagtekyllingeproducent pga. hans flotte resultater i hans
E-rapport. Paw Pedersen driver en produktion på ca. 250.000 slagtekyllinger årligt.
Kyllingerne produceres på det nye færdigfoder fra Danish Agro, hvor en del af den
sojaskrå, der anvendes som protein-råvare i
foderet, er erstattet med danskproducerede
ærter.
En række af Danish Agros kunder med
slagtekyllinger har efter et foderskift til
Danish Agros nye kyllingefoder oplevet
en række fordele og har samtidig kunnet
aflæse konkrete forbedrede produktions
resultater i deres E-rapport.
Læs her om årsagen til at Paw Pedersens
modtog prisen som årets slagtekyllingeproducent, og hør om hans erfaringer og
konkrete resultater.
Paw Pedersen har via sin E-rapport kunnet
konstatere, at 34-dages-vægten er steget
til 2.464 gram, svarende til mere end 175
gram ekstra tilvækst i forhold til tidligere år.
Det er det bedste hold nogensinde, da de
lå på det højeste niveau i de sidste mange
rotationer.
Hvad er du mest stolt over ved dine flotte
resultater?
Det er helt klart mit superhold, som
opnåede de 514 i gennemsnit på EPEF.
Dem, der havde den højeste vægt på holdet,
var med sine 2464 gram rekorden.
Kyllingerne gik med en foderudnyttelse ved
2200 g. på 1,32 kg/kg. Jeg er rigtig stolt af
de tal, som også er en personlig rekord her i
stalden, udtaler Paw Pedersen.

Jeg er der for kyllingerne, og jeg tror på, at
mine daglige besøg gør en forskel, da jeg
hurtigt kan gribe ind, hvis der er problemer,
eller jeg kan se en anderledes adfærd hos
kyllingerne.
PAW PEDERSEN, SLAGTEKYLLINGEPRODUCENT

INFO OM BEDRIFTEN

Paw Pedersen har en årlig produktion af ca. 250.000 kyllinger fra ca. 2.100-2.434 g. (levende vægt ved 34 dage),
som produceres på færdigfoder.
Paw Pedersen har købt kyllingefoder hos
Danish Agro i mange år. Han har drevet gården i 23 år nu.

Hvordan har dine 34-dages-vægte for kyllingerne
udviklet sig, efter du skiftede over på det nye foder
med ærter?
Det er ca. halvandet år siden, vi gik over til det nye
foder med danskproducerede ærter i, siger Paw Bo
Pedersen. Hvis vi skal sætte lidt tal på den udvikling,
som kyllingerne har taget fra 2020 til 2021, ser det
således ud:
2020
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Hvordan oplever du pillekvaliteten i foderet? /
Hvordan oplever du, at kyllingerne trives med
foderet?
Foderet har en fin pillekvalitet, og det er nemt at
holde i forhold til strøelsen – jeg kan se, at mine
kyllinger trives og har det godt, understreger
Paw Pedersen.
Med en god strøelse når vi langt, og jeg har hele
tiden ekstra strøelse klar ved hånden.
Foderudnyttelsen ser rigtig fornuftig ud med et
gennemsnit på 1,43 kg/kg., så det er en god udvikling. Vi fodrer med fuldfoder på alle holdene.
Hvordan har strøelsen udviklet sig?
Der er ikke nogen forandring i forhold til strøelse,
synes jeg. Vi oplever ikke de store problemer med
hasesvidningsprocent.
Jeg bruger ca. 1,5 kg strøelse pr. m2. Strøelsen
består af spagnum og spåner blandet sammen
halvt/halvt. Vi strøer kun efter behov – vi har lidt
ekstra strøelse stående. Når jeg skal af med
kyllingerne, strøer jeg lidt ekstra.
Hvilke økonomiske fordele har du oplevet i relation
til foderet?
”Jeg har oplevet gode økonomiske resultater med
foderet fra Danish Agro. Blandt andet på grund
af den bedre strøelse, det giver. Samtidig oplever
jeg større kyllinger med øget tilvækst, og grundet
det mindre foderforbrug opnår vi bedre økonomi”,
fortæller Paw Pedersen.

Hvordan oplever du foderets generelle stabilitet?
”Vi har her på bedriften fået foder fra Danish Agro
de sidste mange år, og det er vi meget tilfredse
med. Jeg synes bestemt, at det er den samme vare,
jeg får leveret hver gang. Stabiliteten gør også, at
man har mulighed for at opnå og ramme de rigtige vægte, hvilket er altafgørende for slagteriet og
deres drift”, påpeger Paw Pedersen.
Kan du beskrive dine procedurer fra start til slut
inkl. vask og rengøring?
Jeg vasker og gør stalden ren med desinfektion 2
gange efter hvert hold. Vi bruger ca. 10 liter pr. gang
(1 hus på ca. 1600 m2).
Lufttemperaturen står til 33 grader, når kyllingerne
kommer ind.
Det er vigtigt, at kyllingerne straks kommer til vand,
så de kan få deres væskebalance i orden med det
samme. En for lav væskebalance kan give en mindre vægt, hvilket i sidste ende kan betyde tab ved
slagtning.
I starten er jeg inde ved kyllingerne 4-5 gange
dagligt og tjekke, at alt er i orden med vand,
temperatur og foderforhold. Helt konkret sætter jeg
mig ind sammen med kyllingerne og observerer,
hvad de gør.Hermed kan jeg følge den daglige trivsel og adfærd, så jeg hele tiden sikrer, at kyllingerne
har det godt og gør, som de plejer.

Efter start foder - blander jeg start- og voksefoder i overgangen, så det ikke er for hårdt
for deres maver og tarme, når de skal skifte
over til voksefoder. Jeg har altid en gulvtemperatur på 30 grader, når jeg sætter nye
kyllinger ind.
Hos Danish Agro har vi fokus på at gøre
det nemt for kunden og kunne rådgive i
forhold til dine behov – hvordan oplever
du det?
Jeg har bestemt ikke noget at klage over
– det fungerer og har bare kørt med både
foderet og samarbejdet med Danish Agro.
Når vi har behov, kommer foderet til tiden,
og jeg tager blot en opringning, og så hører
jeg ikke mere, men får leveret mit foder,
som jeg ønsker.
Hvad tror du skyldes de flotte resultater i
din E-rapport?
En stor del af det er, at jeg selv står for
rengøringen og vasker kyllingehuset ned
– så er jeg sikker på, at det er gjort godt
nok, og de nye kyllinger kommer ind til
et rent hus. Jeg ved, at jeg har været det
hele igennem, udtaler Paw Pedersen – og
tilføjer: Mine rutiner er selvlærte. Man
skal være klar med rent vand og frisk foder,
når kyllingerne kommer. Bakterierne skal
fjernes helt, og der skal fortsat være sterilt,
så rene vandstrenge/vandnipler er et must,
når kyllingerne ankommer. Jeg kommer en
lav dosis af lidt syre i rørene hver dag – for
at holde bakterierne helt væk, uddyber Paw.

Jeg er der for kyllingerne, og jeg tror på, at mine daglige
besøg gør en forskel, da jeg hurtigt kan gribe ind, hvis der
er problemer, eller jeg kan se en anderledes adfærd hos
kyllingerne, forklarer Paw Pedersen.
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