
Vådfoder indeholder en masse næringsstoffer som gør det muligt 
for mikroorganismer at gro. Mikroorganismer forringer vådfodret 
med gæring, mug og bakterier. For at opretholde vådfoderets 
kvalitet, anbefaler vi at du tilsætter Selko BE+.
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Opbevaring af vådfoder
Sådan opbevarer og opretholder du 
næringsværdierne i dit vådfoder
Genbrug af biprodukter i foder-
stofindustrien gør det muligt for 
os at producere protein af høj 
kvalitet på en bæredygtig måde. 
I øjeblikket går to tredjedele af 
de tilgængelige biprodukter til 
svine- og kvægsektoren. 

Bevarelse og opretholdelse af 
holdbarheden af vådfoder kræver 
ernæringsmæssig og mikrobiel vi-
den. Både biprodukter og komplette 
vådfoderblandinger kan indeholde 
et stort antal mikroorganismer, 
hvilket har en negativ indvirkning på 
dyrenes tekniske ydeevne. Optimal 
foderhygiejne forlænger ikke kun 
holdbarheden og bevarer nærings-
værdierne, men forbedrer også 
fordøjelsen og dyrets tarmsundhed. 

Mikroorganismer i vådfoder 
1. Gør vigtige næringsstoffer i foder 
    utilgængelige for dyr, heraf:

a. Nedsætter ydeevne
b. Tab af tørstof
c. Omdannelse af proteiner, 
sukker og stivelse til kuldioxid 
og vand
d. Nedbrydning af lysin og andre 
aminosyrer

2.  Reducerer foderindtaget på  
     grund af lavere fodervelsmag
3   Reducerer næringsværdien

Regelmæssig overvågning 
er nødvendig
For at træffe hygiejneforanstaltnin-
ger på det rette tidspunkt er det 
nødvendigt, at regelmæssigt over-
våge dit vådfoder for tilstedeværel-
sen af mikroorganismer, da disse 

alvorligt kan påvirke de økonomiske 
slutresultater i din virksomhed.

Forskning: Stor variation 
i antallet af cfu
For nylig analyserede Trouw Nu-
trition antallet af kolonidannende 
enheder (cfu), der var til stede i 
positionsvæskerne på mere end 
100 gårde i Belgien, Holland og 
Danmark (figur 1). Resultaterne 
viser, at der er en enorm variation 
i antallet af cfu i positioneringsvæ-
skerne. Mindst 20% af de prøver, der 
blev indsamlet sidste år, indeholdt 
mere end 5 millioner cfu gær / 
gram. Ideelt set bør positionerings-
væskerne indeholde mindre end en 
million cfu. 

Selko-BE+: For vådfoderkvalitet 
og sikkerhed
Selko-BE+ beskytter vådfoderingre-
dienser og vådfoderrationer mod 
forringelse af mikroorganismer, 
såsom gær, skimmelsvampe og 
Enterobacteria i både råmaterialer 
og foderblandinger. Dette forlæn-
ger ikke kun holdbarheden, men 
bevarer også næringsværdien og 
reducerer risikoen for Salmonella i 
foderkæden.  Det hjælper også med 
at rense tanke, rør og vådfodrings-
system. 

Nøglefunktioner i Selko-BE+
• Bredspektret synergistisk blan-

ding af organiske syrer
• Beskytter mod forringelse af 

mikroorganismer som gær, 
skimmelsvampe og Entero-
bacteria

• Forlænger holdbarheden og 
bevarer næringsværdien

• Skaber et gunstigt miljø for 
Lactobacillius

• Hjælper med at opretholde 
hygiejniske tilstande af høj 
standard

 
Gratis Analyser
Trouw Nutrition har for nyligt ana-
lyseret antallet af mikroorganismer 
(målt i enheden CFU) tilstede 
foderet/skubbemediet på mere end 
100 bedrifter i Belgien og Holland. 
Resultaterne viser at der er stor 
variation af antallet af CFU i foderet/
skubbemediet.  Mindst 
20 procent af prøverne fra sidste 
år indeholdt mere end 5 millioner 
CFU gærsvampe/gram. Optimalt set 
skal foder/skubbemedier indeholde 
mindre end 1 million CFU.  
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Figur 1: Antal kolonidannende enheder til stede i positioneringsvæske på 100 gårde i 
Belgien og Nederlandene (Trouw Nutrition, Masterab). For at opnå optimal vådfoder-
hygiejne anvendes organiske syrer og salte oftere og oftere. Enkelte organiske syrer 
har en begrænset antimikrobiel virkning. 

Få gratis 
analyse af 
vådfoderprøve
Nysgerrig efter at finde 
ud af, hvad status for 
positioneringsvæsker og 
vådfoder er på din gård? 

Gå til  
www.trouwnutrition.nl/
dk/liquid-feed-analysis. 

Trouw Nutrition tilbyder 
en gratis analyse af 
vådfoderprøver fra 
juli 2021 til og med 
september 2021.


