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Stalltips:

INBLANDNING AV SYRA I BLÖTFODER
Nuläge i besättningen:
Mål i besättningen:
Tillsats av syra säkrar en sänkning av pH i blötfoder, minskar risken för oönskad bakterietillväxt
och minskar risken för aminosyraförstörning. Ett rekommenderat pH i blötfoder ska vara under
4,5. Den mest använda syran är myrsyra. Oftast räcker det att tillsätta 2 liter myrsyra per 1000
liter blöt foderblandning (0,2 %).
Myrsyra är frätande och ska hanteras med stor försiktighet. Tillsätt därför myrsyra med hjälp av
doserare.
SYRACHOCK
Vid uppstart med syratillsats i foderblandningen behövs en extra inblandning.
Gör såhär:
• Beräkna den restmängd (kg foder) som finns i blandarkar och i foderledningar.  
En foderledning som är 63 mm i diameter innehåller cirka 3 liter foder per meter.
•

Tillsätt 4 liter myrsyra per 1000 liter blöt foderråvara (= 0,4 %) beräknat på restmängden efter sista
utfodring på kvällen.

•

Cirkulera foderblandningen minst två varv genom hela anläggningen. Cirkulationshastigheten är
beroende på foderpumpens kapacitet, ett riktvärde är ungefär 2,5 liter per sekund.

•

För att få ett mer noggrant värde på pumphastigheten, håll en hink under returledningen i
blandarkaret och ta tid på antal sekunder det tar att fylla hinken.

Efter syrachocken, återgå till vanlig inblandning av myrsyra, cirka 0,2 %.
Anteckningar:
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• Det finns mögel-, jästsvampar
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Denna metod har visat sig fungera när man har problem med jäsning i
systemet men ger också en viss rengörande effekt.

Sammanfattning
och bakterier i alla fodermedel

• Mikroberna växer till olika
bra beroende på fodrets
sammansättning, temperatur
tid mellan blandning och
utfodring
och
• Dålig hygienisk kvalitet
kan orsaka sämre aptit
och lägre foderutbyte samt
grisningsfeber och/eller
omlöp,
diarré
• Det måste finnas en rutin
för kontroller av råvaror,
behållare och foderanlägg
• Rengörningsrutiner för
ning
hela foderhanteringskedjan
är ett måste
• Beroende av råvaror och
foder ska inblandning av
syra
i
blötfoder övervägas
• Första åtgärden vid störning
är att rengöra från det ställe
i foderkedjan
problem uppstått och framåt
• Fodrets hygieniska kvalitet
kan ge mindre tydliga störningar
ekonomisk betydelse
men som har stor
• Noggrann produktions
uppföljning och förebyggand
e åtgärder är alltid en god
investering
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