Suggor
5:11

Stalltips:

FODERPROV - NÄR OCH HUR?
Om foderanläggningen är kontrollerad på alla punkter enligt stalltips ”5:10 När fodret inte
funkar” och det ändå är problem i produktionen, kan det behöva tas foderprover för att kontrollera fodrets näringsinnehåll och hygienisk kvalitét. Analys av foder, vatten eller strömedel
är också ett av villkoren för Suggpengen.

VILKA ANALYSER VÄLJER MAN OCH NÄR?
Vad analyseras?

Torrsubstans
och råprotein

När?

• Råvaruvärdering
• Dåligt foderutnyttjande
• Kontroll inblandning av
komponenter
• Suggpeng

Lysin

• Låg tillväxt
• Låg klassning

Hygieniskt innehåll och/
eller mögeltoxiner

• Dålig hälsa
• Reproduktionsstörning
• Dålig aptit
• Sämre foderutbyte
• Defekter på smågrisar
• Suggpeng

Syror

• Dålig aptit
• Sämre foderutbyte

Förvaring/
Transport

Blötfoder: Skickas i
plastburkar i frigolitåda
med kylklampar.
Torrfoder:
Skickas i plastpåse

Blötfoder:
Skickas som fryst prov i
frigolitlåda med kylklamp.

Blötfoder:
Skickas i plastburk i frigolitlåda med kylklamp.
Torrfoder/Halm:
Skickas i plastpåse.

Blötfoder:
Skickas i plastburkar i frigolitlåda med kylklamp.

HUR DU TAR PROVET

Förutsättningen för att man ska få ett så korrekt analyssvar som möjligt är att provtagningen görs representativt. Burkar eller påsar att samla fodret i, samt följesedlar till foderprov kan du beställa från företaget som
utför analysen eller från din foderleverantör. Fyll i följesedlar så utförligt som möjligt.
Skicka provet i början av veckan så att det inte blir stående över helgen.

SPANNMÅL

Lättast är att ta prov när du lossar spannmålen även om det är mer representativt att ta provet efter att den
har lagrats ett tag. Ta ut en liter spannmål per 5-10 ton och ta minst tio delprov. Blanda proverna i en hink
och ta sedan ut ett prov ur hinken på cirka 800 g.

TORRFODER

Ta ut proven vid utfodring ute i krubban. Då har fodret passerat silo, foderslinga, automat med mera. På så
vis får du det foder djuren äter både när det gäller struktur och hygien. Ta minst 10 delprov och blanda dessa
väl. Ta därefter ut ett representativt analysprov på 800 gram.

BLÖTFODER

I anläggningar med cirkulation tas foderprov vid returledningen i blandarkaret strax innan cirkuleringen
är färdig och innan utfodringen startar. På så vis tar du prov på det foder som djuren äter och kan se om
fodret har påverkats i blötfoderledningarna. I restlösa system behövs en provtagningsventil på ledningen.
När utfodringen startar tas provet från provtagningsventilen.
För båda systemen gäller att nedsläppsrör eller provtagningsventil är väl rengjorda innan provet tas.
Tvätta händerna före och använd rena handskar. Om det är ett hygienprov ska du ta provburken och fylla
den direkt från returledningen i blandartanken.
Är det däremot ett prov för analys av ts-halt eller näringsinnehåll blir provet mer representativt genom att
du tar ut flera prov ur tanken, cirka tio stycken, och blandar dessa väl i en hink. Ta ut provet i provtagningsbehållaren. Förslut omedelbart och placera direkt i kylväska. Transportera foderprovet omgående till ombud eller post för snabb leverans till analysföretaget.

BLÖTA RÅVAROR

Blöta råvaruprov tas lättast ut vid fyllning eller lossning av bilen. Minst 10 delprov om cirka 1 liter tas ut per
leverans. Delproven måste blandas kraftigt under hela provtagningen i en hink. Från hinken tas sedan ett
analysprov på cirka 2,5 dl.
Anteckningar:
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