H15 - Kend råvarerne - analysestrategi
Kendskab til næringsstofværdierne på de råvarer, der skal
indgå i foderrecepterne, er vigtigt for at recepterne fungerer i
praksis. Hvad skal man være opmærksom på ved de forskellige
råvarer?
1. Brug tabelværdier ved gængse proteinråvarer
• Efterspørg altid en mærkningsseddel, så det sikres, at det er den
korrekte vare, der er leveret.
• Hyppigt anvendte proteinråvarer omfatter:
Afskallet sojaskrå
Sojaproteinprodukter
(produktnavn)

Kontrollér altid
følgesedler/indlægs-

Fiskemel (oprindelse)
Kartoffelproteinkoncentrat
(produktnavn)

sedler for at sikre, at du
har fået leveret det
rigtige produkt

2. Analyse skal efterspørges ved raps- og solsikkeprodukter
• Der er stor variation i produkterne på markedet.
• Efterspørg altid aktuelle analyser fra leverandøren og anvend
disse ved foderoptimeringen. Leverancer af rapsprodukter fra
samme oliemølle er relativt stabile.
• Hvis ikke der foreligger analyser, så analysér de første en til to
leverancer af raps (fra samme oliemølle).
• Analyser for f.eks. glukosinolater i rapsprodukter er sjældent
relevant i praksis pga. tid. Gem evt. læsseprøver af alle partier.
• Nedenstående tabel viser, hvilke analyser der skal efterspørges:
Rapskage

Rapsskrå

Vandindhold

X

Råproteinindhold

X

X

Fedtindhold

X

X

Træstofindhold

Solsikke*
X

Eksempel på mærkningsseddel for solsikkeskrå.
Sedlen oplyser om indhold af
råprotein og træstof i varen

X

* Vælg afskallet sigtet vare

3. Sammensatte produkter og koncentrater
• Kræver kendskab til både råvaresammensætning,
næringsstofindhold og pris, for at produktet kan vurderes korrekt.
• Eksempler på sammensatte produkter er: Fiskemelserstatninger,
fravænningskoncentrater, tilskudsfoderblandinger,
mælkeprodukter og andre sammensatte proteinprodukter.
• Når et mælkeprodukt skal vurderes skal følgende tages i
betragtning: Råvaresammensætning, indhold af næringsstoffer,
herunder særlig laktose og træstof.
4. Særlige forhold ved UK-produktion
• Ved UK-produktion gælder særlige regler for, hvilke råvarer der
må anvendes.
• Det er således ikke tilladt at anvende animalsk fedt og
blodprodukter (hæmoglobinmel og plasmaprotein).

Eksempel på
produktoplysninger vedr. et
mælkepulver. Indhold af
råvarer er angivet i faldende
orden
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