
uINDIVIDUELLE MINERALER
Baseret op mange års erfaringer 
i DanVit har vi en stor viden om 
dyrets behov for nærringstoffer, men 
derudover at det vigtig også at være 
opmærksom på;
• Den generelle sundhedstilstand 

hos besætningen
• Staldens tilstand 
• Personalets erfaring
Vi kan sammensætte det rigtige 
foder, og hvad dine egne råvarer ikke 
bidrager med, tilfører vi i en mineralsk 
forblanding. Denne skal typisk blan-
des med 3-6% afhængig af ønsker, 
muligheder og strategi. 

Den optimale sammensætning kan 
ændre sig hen over året, priser på kød 
og råvare kan ændre sig i en sådan 
grad at der bliver tale om et ”nyt” opti-
malt.  Optimalt gælder produktionen 
i sig selv, men i særdeleshed også 
økonomien.  Hos DanVit kan du få 
optimeret når det er nødvendigt, uden 
at det koster ekstra. 

uMINERALER TIL SØER
En moderne so er et højt udviklet 
domesticeret dyr, som gennem dyg-
tigt landmandsskab og et effektivt 
avlssystem i dag fremstår som et 
effektive højtydende produktionsdyr. 
En moderne so er i stand til på en 
færre og færre resourser og en stadig 
mindre fodermængde et producere 
flere og flere grise.  Det kommer 
ikke af sig selv, en sådan so kan kun 
udnytte sit potentiale fuldt ud hvis alt 
andet også er optimeret. En mine-
ralblanding til en moderne so, skal 
indeholde præcist det hun har brug 
for, hverken mere eller mindre. 

uMINERALER TIL SMÅGRISE
Skal have et højt indhold af amino-
syre. I moderne svineproduktion har 
smågrisene normale en kort diegiv-
nings periode, de er derfor ofte dårlig 
forberedt på overgangen til fast føde 
i erstatning for somælk. Med den 
rigtigt sammensatte mineralblanding 
og supplement af fodermælk og 
andre skånsomme råvarer er afgøren-
de for om vækstpotentialet udnyttes 

maximalt. Det høje indhold af tilsatte 
aminosyre er nødvendigt da det med 
grise på 4-6 kg ved fravænning, ikke 
er muligt, at opnå tilstrækkeligt højt 
indhold af protein, uden at grisene 
får diarré og dertil beskadiget tarm. 
Der er mange faktorer der giver den 
bedste vækst og den bedste økono-
mi. I DanVit har vi viden til at sikre du 
opnår det maksimale.

uMINERALER TIL SLAGTESVIN
En gris med et potentiale til at vokse 
mere end 1.100 g pr. dag, med et sta-
digt mindre og mindre foderforbrug. 
Det siger sig selv, at det stiller store 
krav til sammensætningen af foderet. 
Med udgangspunkt i dine egne råvare 
sammensætter vi foderet og mineral-
blandingen så slagtesvinene gror det, 
de har genetisk potentiale til, med så 
lavt et foderforbrug som muligt. 

Optimer din produktion

 Sammensætning af en mineral-
blanding til hjemmeblandet foder til grise, 
forudsætter en vurdering af øvrige tilgæn-
gelige råvarer.
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