
Med Jasopels FarmManager undgår Fox Farm fedtede hvalpe, 
får foderoptimeret og rykker mink til deres optimale størrelse

For et år siden fik Jens Peter Larsen fra Fox Farm installeret et Farm 
Managersystem på fodermaskinen. Målet var at optimere fodrin
gen med forventningen om at få lidt mere på bundlinjen med bedre 
styring.

– FarmManager er genial i vækstperioden og huldstyringen er
blevet nemmere. Vi har en fornemmelse af, at bedre styring af fod
ringen har haft en effekt og så vinder vi noget tid, fortæller Jens Peter 
Larsen.

Efter indkøring vurderer han, at der spares ca. 1,5 time dagligt. 
– Tidligere følte jeg, at jeg hele tiden sad på den fodermaskine.

Det gør jeg ikke længere, fastslår Jens Peter Larsen, der vurderer at 
fodringen i dag tager 2,5 til tre timer. 

Ikke mere fedtede hvalpe
Særligt i hvalpeperioden har det nye system givet gevinster.

– Jeg synes, det er langt nemmere at styre fodringen i hvalpe
perioden. Vi har stort set helt undgået at få fedtede hvalpe i foregå
ende sæson, siger Jens Peter Larsen.

Når tæven har fået hvalpe lægges det ind i FarmManager.
– Her går systemet ind på en kurve med 23 procent øget foder

– Det er klart en kæmpefordel, at hele systemet er lige ved hånden
mens man sidder på maskinen og nemt kan klikke en mink op, som
har spist det hele, fortæller Jens Peter Larsen.

Tilbagebetalt i løbet af et år
Indkøringen af systemet er forløbet godt med mere frihed for Jens 
Peter Larsen.

– Med FarmManager kan man sagtens sætte en medhjælper til
at fodre, fordi fodermængden er styret af mig og ikke af et skøn hos 
en medarbejder, siger han.

Systemet har en række statistikfunktioner, og man kan fx printe 
en dødsfaldsliste ud. Men en af de vigtigste funktioner er, at man 
kan bestille foder ud fra en præcis forudsigelse om forbruget.

– Med FarmManager kender man hele tiden sit foderforbrug og
ved hvor meget foder, man skal bruge næste dag. Det er virkelig ge
nialt, siger Jens Peter Larsen.

Samlet set er han ikke i tvivl om, at systemet har så mange for
dele, at det har betalt sig hjem på rekordtid.

– Vi har nok en tilbagebetalingstid på blot et år med FarmMana
ger. Vi har kunnet rykke mange mink op i størrelse og hertil kommer 
mange andre fordele.

Sidst men ikke mindst er man hos Fox Farm rigtig godt tilfreds 
med supporten omkring FarmManager.

– Jasopels skal have ros for at bruge den fornødne tid på at sætte 
os ind i systemet og er gode til lave opfølgning, fremhæver Jens  
Peter Larsen.

MERE SUNDHED OG TIDSBESPARELSER 
MED FARM MANAGER

mængde om dagen, og så styres fodringen, indtil vi tager hvalpene 
fra tæven. Det er virkelig smart, fastslår Jens Peter Larsen.

Til forskel fra andre systemer er FarmManager integreret med foder 
maskinen.
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