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TEMA: SVIN - HJEMMEBLANDING   

KEND DIT FODERS VÆRDI

Hurtige NIR-analyser af korn og 
hjemmeblandet foder.

Prøven analyseres fra dag til dag.

Eurofins Agro Testing Denmark A/S
Ladelundvej 85, 6600 Vejen 

Tl f :  +45 76604242 
Mai l :  Agro@eurof ins.dk
www.eurof ins.dk/agro

LVK:

Det er tid til 
toksinbinder 
i foderet

Skema over alle de negative eff ekter, der ses hos svin med skimmelsvampeforgiftning. 

Kilde: LVK

Toksiner kan udfordrer, og konsekvenserne kan koste sundhed 
og eff ektivitet. LVK anbefaler toksinbinder, hvis der er mistanke 
til foderkvaliteten.

RÅDGIVNING

aktuelt Som siloerne begynder at blive tomme, 
stiger mængden af strå, skaller, avner 

og jord i kornet. Dette øger risikoen for svam-
petoksiner og jordbakterier i foderet.

Disse kan påvirke ydelsen negativt hos svin 
i alle aldre. Især udskudt endetarm, univer-
selle tarmblødninger og hævede kønslæber 
er klassiske tegn.

LVK Svinedyrlægerne anbefaler i deres se-
neste nyhedsbrev producenter til at tilsætte 
toksinbinder til foderet, hvis der er mistanke 
til kvaliteten af foderet eller man ser symp-
tomer. 

Dyrlæge Christian Christoffersen, LVK, har 
desuden listet alle de negative effekter der 
ses hos svin med skimmelsvampeforgiftning 
i et skema. Se skemaet her overfor.
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Toksiner i foderet kan påvirke 
ydelsen negativt hos svin i alle aldre. 
Arkivfoto

Får du nok ud af 
din svineproduktion?
Mit mål er at du får glade,ansvarsbevidste og 
top motiverede medarbejdere.

RÅDGIVNING DER 
SKABER BUNDLINJE!

Driftsleder Lizette Pilegaard
22 30 02 65 • lizette.pilegaard@icloud.com

Ring til 
mig og vi kan 

få en snak!

  Skal din besætning være med i eliten?
  Skal du have flere grise til salg?

  20 års erfaring i sohold
  Fokus på pattegrises dødelighed
  Gennemgang af rutiner/

implementering af nye
  Sparring til medarbejdere
  Oplæring af elever/nye 

medarbejdere
  Opgradering af medarbejdere
  Sparring/motivation til driftsledere
  Produktionsrådgivning på 

stiniveau
  Motivation og management!

Nu med opstart af Erfa-grupper i 
samarbejde med Elite Opti
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Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor 
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris

Protectos Syrefast slidlag NutriFair 2017.pdf   1 13-01-2017   08:24:54

Enkelt gør-det-selv produkt

Attraktiv pris 
- ring allerede i dag og forhør!


