
Foderkonference – agenda 
Flemming Laursen, SR 

Agenda: 

• Aminosyrer, normer og anbefalinger, grise i vækst 

• Normer natrium (Na) og klorid (Cl) 

• SvineRådgivningens foderrådgivningskoncept 

• Handel, færdigfoder, mineraler og korn 



Aminosyrer 
Normer og anbefalinger, grise i vækst 

• kan indkøbes syntetisk 
og tilsættes foderet 

Øvrige skal dækkes via råvarernes naturlige indhold af disse aminosyrer – protein 



Aminosyrer 
Normer og anbefalinger, smågrise 
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Aminosyrer 
Normer og anbefalinger, smågrise 
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Aminosyrer 
Normer og anbefalinger smågrise 



Natrium og Klorid 
Na og Cl 

• Na og heraf Cl  vigtige for 
smågrise p.g.a saltsyre 
dannelsen 

• Saltsyredannelsen - 
proteinfordøjelighed 

• Ved diarré – stor træk på 
klorid 



Aminosyrer 
Normer og anbefalinger, slagtesvin 



Aminosyrer 
Normer og anbefalinger, slagtesvin 
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Aminosyrer 
Normer og anbefalinger 
• Faldgrupper: 

• Smågrise 
• Lav protein (136 g. st. ford. råprotein) med høj lysin (10,6) 

• Leucin, isoleucin, histidin vil være under pres 

 

• Slagtesvin 
• Blandinger med > 10 % solsikke, tryptofan kommer under pres  

• Syntetisk tryptofan skal tilsættes, eller protein hæves 

• V/ 10 % solsikke, st. ford råprotein 124 g. pr. Fesv, 

• Eller tilsætning af syntetisk tryptofan 
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SvineRådgivningens 
Foderrådgivningskoncept 

• Introduceret på fodermødet 2017. 

• Både for hjemmeblandere og færdigfoderkunder 

• Rådgivning der rykker hele vejen fra mark til truget 

• Staldbesøg  
• Relevante og repræsentative kornanalyser 
• Datakontrol i fodercomputer 
• Foderkurver 
• Fasevalg 
• Anlægsopbygning 
• Potentialeafdækning 
• Besøgsrapport 
• Handlingsplan 
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SvineRådgivningens 
Foderrådgivningskoncept 

• Foderoptimeringer/foderbudgetter hjemmeblander 

• Valg af blandinger – færdigfoder 

• Udarbejdelse af tilbudsmateriale 

• Hjemtagning af tilbud 

• Bearbejdning af tilbud 

• Købsanbefaling 

• Datakontrol indtastning foderrecepter via Teamviewer 
(mulighed) 

• Opfølgning pr. telefon efter implementering 

 



SvineRådgivningens 
Foderrådgivningskoncept 

• Erfaringer: 

• Stærkere datagrundlag 

• Bedre kendskab til besætningerne, sundhed og management 

• Optimal grundlag for optimeringsarbejdet og blandingsvalg 

• Stærkere sammenhæng gennem hele værdikæden 

• Gode tilbagemeldinger fra deltagere 

 

 



SvineRådgivningens 
Foderrådgivningskoncept 

• Et eksempel fra det virkelige liv: 

• Full-line producent: 

• Ca. 800 søer 

• 26.000 smågrise 

• 5.000 slagtesvin 

 

Hjemmeblander, sojaskrå og mineraler 

 



SvineRådgivningens 
Foderrådgivningskoncept 

• Inden høst: fordeling af kornarter i forskellige oplagringsfaciliteter. 

• Sambesøg med besætningens dyrlæge 

• Forståelse for sundhedsmæssige udfordringer (virus-tryk) 

• Diskussion om klovsundhed  hos søer– muligheder fodringsmæssigt og 
via management. 

• Lav fravænningsvægt 
• Foderstrategi – for lidt startfoder, for meget mellemblanding, for lidt 

slutblanding 

• ”kvalitet” af fravænningsfoder – et niveau op. 

• Fokus på klargøring af klimastald ved lav fravænningsvægt specielt. 

 



SvineRådgivningens 
Foderrådgivningskoncept 

• Indsamling af kornanalyser, re-analyse for at bekræfte lav protein 

• Klarhed over hvilket sojaprotein der anvendes til smågrise  

• Skift til andet sojaprotein uden reoptimering – til rettet 

• Strategi for fodring af die søer  

• Fasefodring med fokus på fiber i overgangsfoder omkring faring 
og mulighed for øget protein i laktationsperioden. 

 

 



SvineRådgivningens 
Foderrådgivningskoncept 

• Udarbejdelse af udbudsmateriale og hjemtagning af mineraltilbud 

• Ny mineralleverandør 



Handel færdigfoder  

• Færdigfoder 

• Sporadiske handler, nervøs marked omkring korn 

• Soja har potentiale til at falde. 

• Aminosyrer, mineraler og vitaminer er billige 

 

• Anbefaling: 

• Forbered foderhandel jævnfør foderrådgivningskonceptet 

• Staldbesøg, udvælgelse af blandinger, klargøring af 
udbudsmateriale. 
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Handel mineraler,  

• Mineralblandinger 

• Vitaminers himmelflugt og fald fra tinderne…. 

• August/september 17 var billigt 

• December 17 – eksplosion i vitaminpriser 

• Begyndende fald i februar 18 

• Herefter nærmest frit fald i vitaminpriser 

• Juni 18 på samme niveau eller lavere end august/september 17 
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Handel mineraler 

dyregruppe/dato 1709  1712 1802 1806 

Sl.svin 3,1 % 335 417 396 313 

So, die 3,6 % 361 533 493 345 

So, drægtig 2,7 % 281 458 431 275 

Små, 15-30 kg. 4,4 % 524 655 613 501 

• Det er tid at prissikre – risikodækning 
• Mulighed for afdækning 31. marts 19, enkelte tilfælde 30. juni 19. 



Handel mineraler 

• Overvej at spørge flere leverandører – specielt hvis du ikke har 
gjort det længe. 

• En minerallicitation er ikke til for at man som udgangspunkt skal 
skifte leverandør. 

• Det er at udvise naturlig interesse for hvad markedet fortæller, at 
en vare skal koste – på lige fod med sojaskrå og korn, etc. 

• Udvis professionalisme omkring dine handler  

• Ingen traktor/mejetærskerhandler  

• Vær forberedt – din er din leverandør. 



Handel mineraler 

• Markedet delt op i 2 prisligaer. 

• Forskellen mellem de 2 ligaer ligger på 50-100 kr. pr. 100 kg. 
mineral. 

• Hvilken liga køber du ind i ? 
 



Handel, korn 

• Der kan være en god idé at handle indbyrdes 

• Alternativ at benytte kornformidler 

• F.eks et koncept som Hauge Korn 
• Prøveudtagning af gårdpartier 

• Kendt indhold af protein, vand og smuds (analyseret) 

• Partierne foderværdi indekseret efter protein 

• 5-8 kr. oveni sælgers pris, som dækker ovenstående samt 
transport og formidlingsavance – alt efter partiernes størrelse og 
afstand de skal flyttes. 

• SvineRådgivningen hjælper gerne med at værdiberegne kornet 

 


