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Dagens budskab

Tag hånd om det du selv kan styre!



Forbered din færdigfoderhandel

Hvad kan du selv gøre? 

✓ Find ud af hvilket behov du har?

✓ Uændret

✓ Fravænning uden Zink

✓ Større eller mindre produktion

✓ Ændringer i blandinger, siden sidste handel

✓ Behov for yderligere forbedringer / nye tilsætningsstoffer



Forbered din færdigfoderhandel

Hvad kan du selv gøre? 

✓ Find ud af hvem du vil handle med

✓ Snak med relevante foderstoffer i god tid

✓ Sammenlign foder på et oplyst grundlag

✓ Sammenlignelige blandinger

✓ Sammenlignelige betingelser (korn, foder, levering, betaling 
osv.)

✓ Hent priser fra mere end en enkelt leverandør



HVORDAN LAVER MAN EN FAIR 
SAMMENLIGNING
✓ Sammenlignelige blandinger

✓ Råvare

✓ Proteinkilder til smågrise

✓ Tilsætningsstoffer

✓ Indhold af energi, ford. råprotein, 
aminosyrer, vitaminer og 
mineraler.

✓ Norm eller specielle ønsker?

✓ Tilsætningsstoffer, fx: toxinbinder, 
syre, aroma osv.

✓ Bed om produktkort  



Hvordan laver man en fair 
sammenligning



Hvordan laver man en fair 
sammenligning



Hvordan laver man en fair 
sammenligning
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Arbejdsgangen

NU: 

✓ Få aktuelle og sammenlignelige blandinger fra mulige leverandører

✓ Brug tid på at sikre dig, at de er tilpasset dine behov

✓ Gør klar til at det kun er priser der mangler

Købssignal:

✓ Indhent opdaterede priser og køb



Strategi for mineralhandel



Mineralhandel
Mineralmarkedet er lige så ”skørt” som alt andet:

• Stigende energipriser/fragtrater

• Problemer med fragt pga. coronanedlukning
af havne i Kina

• Monocalciumfosfat kan ikke længere fås 
fra Rusland

= stærkt stigende priser og forsyningsproblemer



Eksempler på prisudvikling, dagspriser
- lysinsulfat

Ca. 10 % af diemineral

Ca. 15 % af 15-30 kg mineral
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Eksempler på prisudvikling
- monocalciumfosfat

Ca. 30 % af diemineral
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Eksempler på prisudvikling
- mineralblandinger

4Q 2021-
1Q 2022

2Q 2022 3Q 2022

små1 tør 
(indeholder kartoffelprotein)

675 876 947

små 2 våd 630 857 878

slagt tør 457 625 652



Eksempel på licitation for 2Q

700 årssøer
28.000 prod. smågrise



Strategi for mineralhandel

• Der gives typisk kun priser for ét kvartal ad gangen

• Pt. meget stor forskel mellem firmaer

• Licitation er relevant – selv ved korte perioder

• Udnyt allerede eksisterende licitationsmateriale!

• Tegn kontakt for at garantere leveringssikkerhed!



Andre besparelsesmuligheder

• Kig på forholdet mellem byg og hvede

• Reducer indholdet af fedt (ikke dieblandinger).

• Reduktion med 1 FE/kg: -2,6 øre/FE

• Fjern sikkerhedsmargin på fosfor – øg fytasedosering til 400 %

• 0,1 g ford. P/FE sparer ca. 1 øre/FE

• Fra 200 til 400 % fytase sparer 1,25 øre/FE

• Fjern unødvendige tilsætningsstoffer – koster hurtigt 5 øre/FE

• Reduktion af 1 normniveau til slagtegrise: ca. 3 øre/FE



Andre besparelsesmuligheder (2)

• Stræk kornbeholdningen

• Reducer afgangsvægten på smågrise (kg-regulering: 7,65)

• Reducer slagtevægten til 80 kg

• Øges når noteringen forhåbentlig er steget

• Øg mængden af valle i blandingerne






