
En række af Danish Agros kunder med slagtekyl-
linger har efter anvendelse af Danish Agros nye 
kyllingefoder oplevet en række fordele og har sam-
tidig kunnet aflæse konkrete forbedrede produk-
tionsresultater i deres E-rapport.

En af dem er landmand Søren Christensen på Fyn, 
som har ansvaret for en produktion på ca. 58.000 
slagtekyllinger i to huse. Kyllingerne produceres 
på det nye færdigfoder, hvor en del af den 
sojaskrå, der anvendes som protein-råvare i 
foderet, er erstattet med danskproducerede ærter. 
 
Læs her om Søren Christensens erfaringer og 
konkrete resultater.

SUNDERE KYLLINGER 
OG BEDRE ØKONOMI 
MED NYT FODER

Vi har her på bedriften fået foder fra Danish 
Agro de seneste seks år, og det er vi meget 
tilfredse med. Jeg synes bestemt, at det er  
den samme vare, jeg får leveret hver gang.  

SØREN CHRISTENSEN, DRIFTSLEDER ULVSMOSE

KUNDEN
I FOKUS

VIDSTE DU AT

Med dagspris på foder er værdien af 0,07 
kg/kg bedre foderudnyttelse:

0,45 kr. / kylling
Eller 225.000 kr. pr år med en  

produktion på 500.000 kyllinger årligt.

Øget 34-dages-vægt med 117 gram
Ud over at slagtekyllingernes sundhed er hævet 
betydeligt, har Søren Christensen via sin E-rap-
port kunnet konstatere, at 34-dages-vægten er 
steget til 2.176 gram, svarende til mere end 117 
gram ekstra tilvækst i forhold til tidligere, og lig-
ger på det højeste niveau i de sidste mange rota-
tioner.

Hvad så med foderudnyttelsen? 
Foderet fra Danish Agro er tilsat danske ærter, og 
Søren Christensen tilskriver i høj grad de dansk-
producerede ærter som årsagen til den fine 
udvikling og forbedrede tal.  

”Ser vi tilbage på tallene fra i sommers, lå Fcr. på 
1.52 kg/kg, og nu ligger den mellem 1.45 og 1.46 

kg/kg. Så det er en fin udvikling”, understreger Søren Christensen 
og fortæller videre:

”Med en god strøelse når vi langt, for hermed er der bedre 
mulighed for at opnå de produktionsparametre-tillæg, vi får fra 
slagteriet som for eksempel lav trædepude score, højere brystud-
bytte, bedre ensartethed og bedre dyrevelfærd”.



Mange fordele ved danskproducerede ærter
Det nye slagtekyllingefoder med danskproducerede ærter giver mange 
fordele, både for kyllingerne, landmanden og miljøet.

”Først og fremmest har foderet en fin pillekvalitet. Og set i forhold til 
udviklingen af strøelsen har det siden sommer faktisk været - jeg vil ikke 
sige perfekt men næsten perfekt - det er nemt at holde.”, understreger 
Søren Christensen og fortæller videre:

”Kyllingerne virker glade og tilfredse og har det godt – jeg har altid fået 
ros af dem, der kommer og henter dem, at det er nogle rolige kyllinger, 
jeg har. Det går meget roligt i stalden, og der er ingen grund til at skynde 
sig.”

Samtidig har foderets stabilitet stor betydning, og også her er Søren 
Christensen meget tilfreds.

”Vi har her på bedriften fået foder fra Danish Agro de seneste seks år, og 
det er vi meget tilfredse med. Jeg synes bestemt, at det er den samme 
vare, jeg får leveret hver gang. Stabiliteten gør også, at man har 
mulighed for at opnå og ramme de rigtige vægte for at få størst tillæg og 
dermed den bedste økonomi, da stabilitet også er altafgørende for 
slagteriet og deres drift”, påpeger Søren Christensen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllingernes generelle sundhed og herunder blandt andet hasesvid-
ningsprocent og kassation har betydning for bedriftens økonomi, og 
også her oplever Søren Christensen fordele ved det nye foder.

”Jeg har oplevet gode økonomiske resultater, efter at vi skiftede over til 
det nye foder, blandt andet på grund af den bedre strøelse, det giver”, 
fortæller Søren Christensen og uddyber:

”Hasesvidningsprocenten er gået fra knap 23 % til omkring 2 % og ikke 
været over siden – så jeg kan ikke forvente mere.” 

Søren oplever også en mindre kassation, der ligger på kun 0,6 % og har 
gjort det siden sommer. 

”Vi holder stadig dette fine tal. Men jeg er også rimelig hård til at  
reagere på det ude i stalden, hvis der er noget galt, så det handler også 
om management og at være  god til at håndtere situationen med det 
samme”, forklarer Søren Christensen. 

Landmand, Søren Christensen, Ulvsmose I/S på Fyn, 

Hesselager:”Først og fremmest har foderet en fin  

pillekvalitet. Og set i forhold til udviklingen af 

strøelsen har det siden sommer faktisk været - jeg vil 

ikke sige perfekt men næsten perfekt - det er nemt at 

holde.”

INFO OM BEDRIFTEN
Søren Christensen har en årlig produktion af 
ca. 0,5 mio. kyllinger fra 1.987-2.176 gram 
(levende vægt ved 34 dage), som produceres 
på færdigfoder, og driver 270 ha med byg, 
hvede, spinat og græsfrø.  
 
Søren Christensen har købt kyllingefoder hos 
Danish Agro i mange år. Gården drives sam-
men med hans far Torben Christensen. 
 



Herudover er der miljømæssige fordele ved foderet med  
danskproducerede ærter.

”Det er klart, at jo flere danske råvarer, man bruger, jo mindre 
skal man hente i andre lande. Vi skal passe på vores jord, og 
selvom vi er et lille land og dermed har svært ved at gøre den 
store forskel, synes jeg, det er godt, at Danmark er nogle af 
dem, der fører an”, mener Søren Christensen.

”Man skal tænke ud af boksen - tiderne ændrer sig hele tiden, 
så hvis man kan få noget dansk protein ind i foderet og holde 
stabiliteten, så er man godt på vej”, uddyber Søren Chris-
tensen og påpeger samtidig, at der også er fordele for  
planteavlere i forhold til at kunne have ærter med i 
sædskiftet.

”Ærter er en god forfrugt for hvede, ligesom spinat og raps, 
da det giver merudbytte, hvis ikke man altid har hvede efter 
hvede eller byg før hvede. Det handler om at holde møllehju-
lene i gang, så det ikke altid er det samme, og her er ærter et 
godt alternativ, så der er kort sagt virkelig mange fordele ved 
de danskproducerede ærter”, slutter Søren Christensen.

Landmand, Søren Christensen: “Kyllingerne virker glade og tilfredse og 

har det godt – jeg har altid fået ros af dem, der kommer og henter dem, 

at det er nogle rolige kyllinger, jeg har.“

danishagro.dkKundeservice: 7215 8000

Kontakt vores Fjerkræspecialister på 7215 8000 for at høre mere  
om mulighederne på din bedrift. Eller book et gratis specialistbesøg  
eller uforpligtende snak pr. tlf. eller online.  
Du kan også læse mere på danishagro.dk/foder/fjerkraefoder/slagtekyllinger 

Henrik Schjang Larsen Ove Andersen

https://danishagro.dk/foder/fjerkraefoder/slagtekyllinger

