H14 - Optimering og råvarebudget
Foderoptimering sikrer, at foderet sammensættes, så det
opfylder dyrenes næringsstofbehov til den billigste pris pr.
FEsv/FEso. Råvarebudget kan laves i samme arbejdsgang ud fra
de aktuelle foderrecepter.

Foderrecepter
Udskrift af foderrecepter
kan tilpasses, så de kan
tastes ind i
fodercomputeren uden

1. Vælg en professionel samarbejdspartner

omregning med hensyn

• Lad en fodringsrådgiver optimere foderblandingerne
• Følg løbende op på, om blandingerne fungerer i stalden og giver
optimale produktionsresultater

til:
• Antal decimaler
• Våd/tør- forhold
• Blandingsmængde

2. Stil krav til foderrecepter
• Efterspørg blandinger, der er tilpasset besætningen med hensyn til
antal faser, råvarer, vægtintervaller og grisenes sundhedstilstand
• Anvend aktuelle råvarepriser
• Efterspørg, at recepten udskrives, så den kan tastes direkte ind i
din fodercomputer uden, at der skal omregnes mht. til våd/tør, antal
decimaler eller blandingsmængde
3. Få lavet et råvarebudget
• Forbruget af råvarer i en given periode beregnes ud fra de aktuelle
recepter, antal dyr og deres forventede foderforbrug. Disse
råvaremængder kan anvendes som grundlag til:
• Disponering af korn til de enkelte dyregrupper
• Indkøb af råvarer, mineralblandinger eller tilskudsfoder
• Husk at tilpasse leveringshyppigheden til holdbarhedsgarantierne
4. Vurder økonomi i nye råvarer eller ændrede foderfaser
• Optimering af recepter og beregning af råvarebudget giver et
præcist overblik over den samlede årlige foderomkostning
• Ved sammenligning af forskellige alternativer laves et råvarebudget
for hvert alternativ

Leveringshyppigheden af
mineralblandinger skal
tilpasses
holdbarhedsgarantierne

Holdbarhedsgarantier

5. Tilbud på mineralblandinger
• Når der indhentes tilbud fra flere firmaer på mineralblandinger, skal
tilbuddene sammenlignes på en fair måde, derfor anbefales flg.
fremgangsmåde:
• Fodringsrådgiveren tilpasser næringsindhold i
mineralblandinger på baggrund af de optimerede
foderblandinger og de aktuelle forhold i besætningen
• De tilpassede mineralblandinger udsendes til flere firmaer ved
indhentning af tilbud og anvendes som indholdsgaranti
• Ved vurdering af tilbud kan priserne på mineralblandingerne
direkte sammenlignes, fordi de har samme indholdsgaranti
• Udbudsmængder aflæses af råvarebudgettet

på mineralblandinger
Der garanteres tre til fire
mdrs. holdbarhed alt efter
leverandør.
Særligt K-vitamin
inaktiveres hurtigt, derfor
bør der ikke bestilles
mineraler til mere end to
måneders forbrug
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