
FODER TIL SLAGTEKYLLINGER 
DANISH BROILER- ELLER GROWER-SERIEN 

Danish Broiler- og Grower-serierne er foderse-
rier, der sikrer en meget høj udnyttelse af fode-
rets indhold af næringsstoffer. Ved at anvende 
den nyeste generation additiver opnås der for-
bedret foderudnyttelse af både foderets indhold 
af fiber, fosfor og protein.

Produktion
Produktionen af slagtekyllingefoder foregår på en af Danish 
Agro’s moderne fabrikker. Det giver os mulighed for at ud-
nytte de teknologiske hjælpemidler præcist og samtidig har 
vi udstyr til at producere piller med høj kvalitet. Netop pille-
kvaliteten er afgørende for kyllingernes foderoptagelse, som 
er ekstrem vigtig, specielt i den første uge. 

Optimering af aminosyrer
Optimeringen af aminosyrerne er beregnet ud fra ileal (tynd-
tarms) tilgængelige aminosyrer. Dette giver os mulighed for 
i højere grad at fintune aminosyreniveauerne og vælge de 
råvarer, der har den bedste aminosyrefordøjelighed. 

Samtidig har vi anvendt et idealprotein-koncept, hvor ami-
nosyrerne sættes i et fast forhold til lysin. Dette sikrer, at 
aminosyrerne altid er afbalancerede, når der fastsættes et 
højere minimumsindhold af lysin, som det er sket her for at 
sikre brystkødsandelen. 

Energi- og proteinforholdet
Energi- og protein-forholdet er låst fast, så energiindholdet 
ikke kan hæves uden at hæve protein samtidig. Det optimale 
niveau for energi og protein afhænger af måleparameteren, 
som kan være enten foderudnyttelse eller brystkødsudbytte. 
I dette foder er energi- og proteinforholdet valgt til at give 
højt brystkødsudbytte. 

Coccidiostater

Salinomycin er en ionophor. Ionophorer er kendetegnet ved 
at hæmme coccidierne i tilpas grad til, at kyllingerne selv 
udvikler immunitet mod coccidier. Salinomycin har anticoc-
cidiel effekt. Må bruges indtil slagtning.

Maxiban er et blandingsprodukt, der består af både et ke-
misk coccidiostat (Nicarbazin) og en ionophor (Narasin). Et 
kemisk coccidiostat har en meget høj drabseffekt på cocci-
dier. I kombination med en ionopfor opnås en meget sikker 
og holdbar coccidiosekontrol. Bruges indtil skift dag 24.

Fordele for producenten

• God foderudnyttelse, da foderets næringsstof- 
 fer udnyttes bedst muligt.

• Lav miljøpåvirkning, da indholdet af N og P i
gødningen er lavere end i foder uden additiver.

• God strøelseskvalitet, der giver lave trædepude
scores.

• Tilføring af præcis de rigtige mængder ami- 
 nosyrer og i det rette forhold både aminosy- 
 rerne imellem og i forhold til energiniveauet.

• Overskydende protein kræver energi og binder
vand - så det optimale forhold vil give en bedre
foderudnyttelse og mere tør gødning.
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