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Hvem er vi?

Best Farm er en ny agrovirksom-
hed, som sætter hovedfokus på 
farestien. Vi har til mission at 
nedbringe dødeligheden blandt 
pattegrise. Det skal ske med in-
novative løsninger, der optimerer 
forholdene i farestien. 

Best Farm er grundlagt af Lars 
Brunse og er en del af IBF-koncer-
nen, som i forvejen omfatter virk-
somhederne Polysan og SundsAl-
fa, der begge opererer inden for 
landbrugsområdet. 

Best Farm tilbyder en 360 graders 
løsning med fokus på forbedring 
af miljøet i farestien, der kan 
sikre lavere dødelighed og bedre 
produktivitet. 

Desuden vil vi fremtidssikre 
farestien med løsgående søer - 
naturligvis uden at man går på 
kompromis med dyrevelfærden. 

 Kontakt os i dag 
- og hør mere

Rosita Sørensen
Key Account Manager

Lars Brunse
CEO / Partner

Tlf. +45 44 18 22 44 
lbr@bestfarm.dk

Tlf. +45 41 90 28 95  
ros@bestfarm.dk
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Pig-LET program

Pig-LET programmet har et 
simpelt formål: At nedbringe 
pattegrisedødeligheden ved 
at give de svageste pattegrise 
den nødvendige næring helt 
fra start. Som en del af 
programmet præsen-
teres Pig-LET Starter 
og Pig-LET Multicup. 
To verdensnyheder, 
der giver de svageste 
pattegrise mulighed 
for overlevelse.

� Består af flere enheder, der 
kan bestilles samlet eller hver 
for sig.

� Testet ved danske svine- 
producenter med gode resul-
tater

� Patenteret system som 
giver de svageste pattegrise 
en god start.

Pig-LET  MultiCup

Pig-LET  Dry Feeder

Pig-LET  Starter

Patenteret

Pig-LET  MultiCup 
m. dryp og  

dropmix

Pig-LET  All-in-1
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Pig-LET programmet er testet med 
gode resultater

“Som managementrådgiver i farestalden, har det altid været en 
kendt udfordring at få næring og væske nok i pattegrise. Kombina-

tionen af Pig-LET Starter og YoghurLac® mælken har ganske simpelt 
løst udfordringen og giver en kæmpe hjælp i dagligdagen.“ 

Karina Mikkelsen, Farestalds Eliten

“Vi har testet Pig-LET Starter og kan konstatere, at vi har redu- 
ceret vores pattegrisedødelighed med ca. 50 % for de svagt-

fødte under 800 g. Vi kan kun anbefale alle at anvende Pig-LET 
Starter.“ 

Torben Hauskov driver Havskov Griseproduktion 
med 4.900 søer fordelt på flere gårde omkring 
Lemvig. Havskov producerer ca. 40 pattegrise pr. 
årsso. 

Torben Hauskov, Havskov Svineproduktion

”

“Vi har testet Pig-LET Starter og kan kun anbefale alle 
at bruge denne løsning til at forbedre overlevelsen af  

pattegrise.“ 

Søren Andersen, Sprøttrup Svineproduktion

Søren Andersen er blandt de bedste svine- 
producenter i Danmark og ligger med en års- 

produktion på over 43 pattegrise pr. årsso. 

5
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Sultne pattegrise søger soen mere og er i øget fare
Resultater fra SEGES Innovation viser, at sammenlagt 77 % af de ihjellagte pattegrise havde tom-
me maver, da de blev klemt ihjel. En sulten pattegris vil derfor konstant søge soen og har øget 
risiko for at blive klemt ihjel. 

Når en so får mere end 16 levendefødte grise, kræves et ekstra supplement af væske og næring. 
Pig-LET Starter hjælper de svageste pattegrise med at få væske og næring - og giver energi og 
power, så de opsøger soen mindre. Dermed nedbringer Pig-LET Starter antallet af ihjelklemte 
pattegrise. 

77% af ihjelklemte patte-
grise har tomme maver

SEGES har ved obduktion undersøgt 308 ihjelklemte pattegrise.       

Kilde: SEGES Innovation

Tom mave, har ikke drukket

Tom mave, spor af mælk

Delvist fyldt mave

Fyldt mave

56%

21%

17%

6%

Undersøgelse af ihjellagte grise

Tom mave, har ikke drukket Tom mave, spor af mælk Delvist fyldt Fyldt
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Best Farms Pig-LET Starter 
er testet ved danske svine-
producenter med gode re-
sultater. Gennem tests er det 
påvist, at Pig-LET Starter kan 
redde 40-50 % af de sva-
geste pattegrise. Sam-
men med produktet 
anvendes mælk med 
lav PH-værdi, hvilket 
er med til at holde 
mælken frisk og appe-
titlig for grisen.

� Flytbar drikkeautomat til 
mælk, som anvendes dag 0-3 
og placeres i hulen.

� De svageste pattegrise får 
et supplement til soens mælk.

� Redder 40-50 % af alle 
minigrise (svageste pattegrise 
under 800 g).

Pig-LET Starter
Verdensnyheden
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Pig-LET Starter

Leveres med 1 stk. polymerskål med 
indstøbt gevind til montage af flaskehol-
der samt 2 stk. fingerskruer, flaske og 
flaskeholder. 

Pig-LET Starter kan bestilles enkeltvis, 
men indgår også i vores samlede pro-
dukter Pig-LET 2-in-1 og Pig-LET All-in-1.

Pig-LET Starter er en flytbar enhed og 
kan derfor nemt flyttes rundt og placeres 
i de områder, hvor pattegrisene ophold- 
er sig. Vi anbefaler at placere Pig-LET 
Starter i hulen (zone 2) de første 2-3 
levedøgn. Her kan de svageste pattegrise 
drikke og få den nødvendige næring for 
at overleve. Efterfølgende kan Pig-LET 
Starter flyttes udenfor hulen.

Pig-LET Starter kan uden problemer 
placeres i hulen med højere temperatur. 
Det anbefales at anvende mælkeproduk-
ter med lav PH-værdi, f.eks. YoghurLac®.

Produkt

Pig-LET starter
20x35x15 cm

Flaskeholder

Flaske, 1 L

Låg til flaske

Transportkasse m. plads til 8 flasker

Fingerskrue til montage af flaskeholder

Tilbehør

Flaskeholder  
med gevind

Flaske, 1 L  Låg til flaske Transportkasse Fingerskrue

Anvendes  
med mælk af 
lav PH-værdi, 
f.eks Yoghur-

Lac®
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Selvbærende støberejernsrist til farestien  
(11/10 mm)

Selvbærende støberejernsrist til smågrisestien  
(12/13 mm)

Selvbærende støberejernsrist til farestien 11/10 mmSelvbærende støberejernsrist til smågrisestien 12/13 mm

Anvendelse af Pig-LET Starter

i

• Det anbefales at starte op med Pig-LET Starter umiddelbart efter farring. 
Pig-LET Starter placeres i zone 2 (pattegrisehulen) fra dag 0 til dag 2 eller 
3 alt efter behov. 

• Herefter erstattes Pig-LET Starter med Pig-LET 2-in-1 eller Pig-LET All-in-1, 
som placeres i zone 3, så alt foder og drikkelse er samlet ét sted. Og KUN 
ét sted.

�

�

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 1

Pig-LET Starter

9
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Selvbærende støberejernsrist til farestien 11/10 mmSelvbærende støberejernsrist til smågrisestien 12/13 mm

Leveres med 1 stk. polymertrug 
med indstøbt gevind til montage af 
drikkekop og flaskeholder.

Pig-LET 2-in-1 er en kombination af 
Pig-LET Starter og Pig-LET MultiCup, 
og er idéel til anvendelse få dage efter 
farring. Det er dog muligt at sammen-
sætte Pig-LET 2-in-1 i flere kombina-
tionsmuligheder. Kan samles med 
to stk. Pig-LET Starter, to stk. Pig-LET 
MultiCup eller en af hver som vist på 
billedet.

Det anbefales at starte med en Power-
drink-mixblanding som bl.a. består af 
jern, mælk, salt og sukker m.v.  

Endvidere kan MultiCuppen tilkobles 
Pig-LET Dropmix - se afsnittet under 
dropmix i dette katalog. 

Tilbehør

Flaskeholder  
med gevind

Pig-LET Mul-
tiCup uden 
underkop

Pig-LET Drop-
Mix jernstang-
holder

Flaske, 1 L  

Produkt

Pig-LET 2-in-1

Flaskeholder

Flaske, 1 L

MultiCup uden underkop med cirkulation til mælk

Pig-LET jernstangholder til dropmix

Pig-LET dropmix pose

Pig-LET Drop-
Mix pose

Samme tekst til All-in-1 + tragt

Pig-LET 2-in-1 er et samlet produkt bestående af Pig-LET 
Starter til anvendelse af mælk samt Pig-LET MultiCup til an-
vendelse af vand og mælk. Desuden kan både Pig-LET Starter 
og MultiCup anvendes til Powerdrink (Elektrolytblanding 
m.m.).

Pig-LET 2-in-1 
Pig-LET Starter og  
MultiCup i ét produkt



Pig-LET All-in-1 kan fås med EasyFeed løsning, som 
består af en tilpasset kugle i tragten, som løftes 
og dermed uddoseres en minimum mængde på 
10 g i de første 4-10 dage. EasyFeed er derfor nem 
fodring fra gangen, som desuden bidrager til højere 
hygiejne.
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Selvbærende støberejernsrist til farestien 11/10 mmSelvbærende støberejernsrist til smågrisestien 12/13 mm

Pig-LET All-in-1 er en komplet løsning til pattegrise, der er mere end to dage gammel. Løsningen 
placeres i zone 3, som pattegrisen efter andet døgn allerede er ved at udforske. Stationen inde-
holder bl.a. Pig-LET Starter, der er velkendt hos pattegrisen fra de to første døgn i hulen, og giver 
grisen mælk fra start. Overgangen fra Pig-LET Starter til Pig-LET All-in-1 er derfor simpel og pattegri-
sen lærer hurtigt, at den fremover kan finde både væske og foder her. Pig-LET All-in-1 har desuden 
vores Dry Feeder implementeret og Pig-LET Multicuppen, der kan tilsluttes dropmix med f.eks. jern 
eller medicin.

Komplet foderstation til pattegrise med fire 
forskellige muligheder. 

Leveres med 1 stk. polymertrug 
med indstøbt gevind til montage af drikke-
kop og flaskeholder. Truget kan tilpasses 
med fald for individuel tilpasning til gulve 
med fald.  

Muligheder med Pig-LET All-in-1:

• Mælk i Pig-LET Starter
• Tørfoder i Dry Feederen
• Vand eller mælk i  

Pig-LET MultiCup
• Dropmixblanding af f.eks. jern eller 

medicin fra Pig-LET MultiCup.

Pig-LET 2-in-1 Pig-LET All-in-1 

Pig-LET All-in-1 fås med po-
lymerflise, som monteres 
foran krybben. Flisen er 
syrebestandig og beskytter 
mod tæring.

Pig-LET Starter og  
MultiCup i ét produkt

Pig-LET Starter, MultiCup 
og tørfoder i ét produkt

Nem fodring med EasyFeed
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Pig-LET MultiCup

� Kan tilsluttes dropmix til 
f.eks dialyt eller salt/suk-
ker-blanding.

� Testet ved danske svine- 
producenter med gode resul-
tater.

� Drikkekop med vandgaran-
ti. Der er altid vand i koppen 
med Pig-LET MultiCup.

Pattegrise med power

Pig-LET MultiCup er en 
drikkekop til pattegrise med 
flere muligheder. Pig-LET 
MultiCup kan anvendes til 
både vand og mælk, men kan 
også tilsluttes dropmixpo-
se med en Powerdrink. 
Drikkekoppen kan fås 
som enkeltstående 
produkt,  men indgår 
også i Pig-LET 2-in-1 
og Pig-LET All-in-1.
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Selvbærende støberejernsrist til farestien 11/10 mmSelvbærende støberejernsrist til smågrisestien 12/13 mm

 6 

Dyse 0,5

 8 

Drypslange/dyseVand/mælk
cirkulation

Drikkekop med cirkulation

 8 

Dropslange

Pig-LET MULTICUP
Cirkulation

Pig-LET MultiCup

Pig-LET MultiCup leveres med

Muligheder med Pig-LET MultiCup

Pig-LET MultiCup har alle de vigtige funktio-
ner, der er nødvendige for at give pattegri-
sen en god start.

Pig-LET MultiCup leveres med cirkulation, 
som er et krav, når der skal anvendes mælk.
Cirkulation er også en fordel ved vand for at 
undgå gammelt vand.

Pig-LET MultiCup er med drypfunktion, så 
grisene hurtigt kan få vand. Drypfunktionen 
bidrager til hurtig indlæring.

Dropmix-funktion giver mulighed for hurtigt 
at tilkoble Powerdrink, som består af: 
 - Jern
 - Salt og sukker m.m.
 
Desuden kan der tilkobles dropmix med  
medicin, dialyt mod diarre m.m.

• Alle detaljer er gennemtænkt for en nem og god montage.
• Pig-LET MultiCup leveres med to ventiler til hhv. dropmix og vand.
• Pig-LET MultiCup kan nemt løftes op og slanger kan skiftes.
• Pig-LET MultiCup og ventilerne er et testet produkt.
• Pig-LET MultiCup er designet til at kunne bruges både til farestalden og smågrisestalden.

• Plastkop inkl. ventiler
• Montagebeslag på siden af koppen, som slids op/ned
• U-skinne som beslag på 35 cm til beskyttelse af slanger og top 
• Topafslutning
• 2 stk. bøjler 
• Der medfølger ikke skruer og bolte til montage

Tilslutning af  
dropmixpose

Cirkulation af 
mælk (og vand)

Skubbepladen 
kan løftes op i 
stående posi-
tion for sikker 

rengøring

Drypdysefunk-
tion (0,5 L pr. 

time)

MultiCup uden 
underkop som 

anvendes til 
2-in-1 og  
All-in-1

Patenteret 
produkt
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Selvbærende støberejernsrist til farestien 11/10 mmSelvbærende støberejernsrist til smågrisestien 12/13 mm

Tilbehør til Pig-LET MultiCup

Kombinér Pig-LET MultiCup m. dropmix

Pig-LET drop-
mixpose 1,2 L m. 
Ø6 mm slange 
med åbne/lukke- 
funktion.

Ø6 mm stål-
stang

Pig-LET MultiCup

Pig-LET MultiCup u. underkop

Ventil

Montagebeslag til slids på siden af koppen

U-skinne

Topafslutning

U-bøjler

Drypdyse m. fittings (0,5 L pr. time) 

Nyhed

Dropmix er en ny og nem 
måde at tildele tilskudsmid-
ler til pattegrise på stiniveau. 
Dropmixposen er en lukket 
enhed og indholdet vil derfor 
være appetitligt i en længere 
periode for pattegrisen. 

Dropmixindholdet tildeles 
i koppen efterhånden som 
pattegrisen aktiverer skubbe-
pladen. En attraktiv mixblan-
ding tiltrækker pattegrisen til 
at drikke af koppen.

Endvidere kan vi hjælpe med plastfittings i Ø8 mm til montage af vand- og mælkfremføring.

Produkt

Pig-LET dropmixpose 1,2 
L m. Ø6 mm slange med 
åbne/lukke- funktion

Ø6 mm stålstang til mon-
tage med MultiCup

14
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Montering af 
Pig-LET MultiCup

Montering af Pig-LET MultiCup med cirkulation

Montering af Pig-LET MultiCup uden cirkulation

Produkt

Pig-LET dropmixpose 1,2 
L m. Ø6 mm slange med 
åbne/lukke- funktion

Ø6 mm stålstang til mon-
tage med MultiCup

Fittings medfølger 
til Pig-LET Mul-

tiCup inkl. adapter 
fra Ø6 › Ø8 mm 

slange.
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Montering af Pig-LET MultiCup på 35 mm plankevæg

Montering af Pig-LET MultiCup på 10 mm massiv væg
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Fastmontering af Pig-LET MultiCup

Montering af Pig-LET MultiCup på 10 mm massiv væg  
- dobbelt montage
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Selvbærende støberejernsrist til farestien 11/10 mm

Drikkekop i rustfrit stål med justerbar 
beskyttelseskappe og 5 L beholder.
SS Drinker leveres med monterings- 
og justeringsbeslag.

Med SS Drinker opleves en nem indlæ-
ring, da pattegrisen får vand i koppen 
ved at aktivere skubbepladen.

Produktet har et lavt vandtryk.

Produktet kan også fås uden beholder, 
når direkte vandtilslutning er mulig.

Tilbehør

SS Drinker  
uden beholder

Produkt

SS Drinker med beholder, 5 L

SS Drinker uden beholder

Produkt

Rundfoderautomat

SS Drinker  
med beholder

SS Drinker  
uden beholder

Rundfoderautomaten leveres i 
transperant materiale, så man 
kan se foderindhold i tragten. 
Tragten fås med lukket låg og kan 
justeres op og ned i forhold til 
fodermængde.

Rundfoderautomat

Uden vandtilslutning

Med vandtilslutning

18
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Produkt

Dry Feeder m. tragt, 5 L

Dry Feeder, 0,9 L

SS Drinker  
med beholder

SS Drinker  
uden beholder

Dry Feeder,  
0,9 L

Dry Feeder kan fås til fast montage på væg eller med 
montagebeslag, så krybben kan afmonteres ved  
rengøring.

Dry Feeder  
m. tragt, 5 L

Dry Feeder monteres i farestien og kan justeres i højde 
efter fodermængde.  

Monteringsbeslag medfølger.

Foderautomater
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Best Farm A/S | Drejervej 22, 7451 Sunds | Tlf. +45 44 18 22 44
kontakt@bestfarm.dk | bestfarm.dk

Flooring
Drinking cup
Dropmix
Piglet feeder
Clima control
Farrow management

Se flere nyheder

Beøg os på bestfarm.dk og følg med i seneste nyt, 
når vi løbende offentliggør produktnyheder. Her 

kan du også læse mere om os og vores mission om 
at nedbringe pattegrisedødeligheden.

Følg os på sociale medier


