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FINDES DEN RETTE OPSKRIFT 
PÅ ZINKFRI FRAVÆNNING?
– VI GIVER VORES BUD PÅ OPSKRIFTEN
   
PÅ ZINKFRI.DK KAN DU HØRE OM

 
 
Danish Agro og Vilomix har en bred tilgang til emnet med  
gennemtestede strategier for fravænning uden zink.  
 
Hele vejen rundt om din svinebedrift for at du kan få succes  
med fravænning uden zink.  
 
Besøg zinkfri.dk eller kontakt en af vores specialister for en snak  
om din bedrift.

Landmænd der alle er godt i gang med at udfase zink  
- få gode råd baseret på deres egne erfaringer 

Chefdyrlæge der fortæller om hvordan markedet ser ud  
nu og kommer med gode råd og vejledning 

360 graders gennemgang og fælles handleplaner med  
fokus på at arbejde i samme retning
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Rensning af korn til foder 
er for alvor blevet et tema

Skal du også være klar til at rense foderkor-
net, inden det lægges på lager til høst, så er 
det ved at være tiden at få bestilt udstyret 
til det. Hos Skiold er man ikke i tvivl, den 
danske svineproducent stiller krav til fo-
derkvaliteten, og stiller sig i stigende grad 
kritisk overfor kornkvalitet og renhed i rå-
varer.

Af Camilla Bønløkke
61 20 96 65 - cab@eff ektivtlandbrug.dk

aktuelt - Vi oplever absolut, at 
rensning i stigende grad 

er et tema inden for svinepro-
duktionen, og interessen for at 
rense korn til foder bliver ge-
nerelt bare større og større.

Sådan lyder vurderingen 
fra Kurt Henriksen, der er af-
delingsleder for mølleri hos 
Skiold, og har arbejdet med 
området inden for rensning 
af korn i snart 25 år.

Inden længe er foråret på 
vej, og sammen med den øge-

de interesse for løsninger til 
kornrensning, er det ifølge af-
delingslederen hos Skiold nu, 
det er tiden, hvis man vil starte 
den nye fodersæson op med 
helt rent korn, og derfor skal 
have en kornrenser sat op in-
den høst.

Skidtet fra marken 
samler sig
Om årsagen til, at kornrens-
ning netop nu er kommet i så 
høj kurs, vurderer Kurt Hen-
riksen blandt andet, at vi skal 
fi nde i de investeringer i ame-
rikanersiloer med omrører, 
der især tog fart sidst i 00’erne.

- Det er ikke amerikanersi-
loerne, der fejler noget. Det er 
en fantastisk måde at opbevare 
kornet på. Der er imidlertid den 
bivirkning, at når kornet tørres 
og omrøres, så samles skidtet 
ude fra marken i bunden, og 
når det sidste korn så tages ud, 
er der en høj koncentration af 
skidt, forklarer Kurt Henriksen, 
der hos mange kunder hører, at 
kornet begynder at være noget 
sort af skidt, når de nærmer sig 
bunden af siloen.

Det er dermed ikke kornet, 
der fejler noget, men det er 
beskidt, og det er netop ofte 
i samme periode, at fl ere so-
hold ser en øget andel af for 
eksempel kastninger og grise 
med udskudt endetarm.

Kurt Henriksen påpeger, at 
der uden tvivl også er skidt 
i kornet i andre typer siloer, 
men at det her nok er fordelt 
mere ud i hele partiet, og der-
med ikke kommer ud i så stor 
en koncentration. Behovet for 
rensning er dog ofte det sam-
me, uanset hvordan kornet 
opbevares, når der for eksem-
pel er forekomst af toksiner.

Kapacitet og kroner
På stort set alle de møllerier, 
som Skiold har sat op siden 
2006, er der ifølge afdelingsle-
deren sat rensere på, og siden 
den tid er den prioritet for al-
vor accelereret.

- Nu renses kornet, lige in-
den vi tager det ind i foder-
blanderen, men hvorfor ren-

ser vi det ikke allerede ved 
høst? Der er jo ingen grund 
til at opbevare skidtet og lade 
det fylde i siloen. Samtidig 
kan kornet være vanskeligere 
at tørre på, hvis der for eksem-
pel er mange ukrudtsfrø med 
inde på lageret.

Ifølge Kurt Henriksen er der 
dermed flere fordele ved at 
rense kornet allerede i høst, 
men udfordringen er, at det 
er relativt dyrt at have rensere, 
der skal kunne følge med til at 
tage de her 60, 80 – måske 100 
ton korn fra i timen. De ren-
sere, der sidder foran foder-
blanderen, har ikke kapacitet 
til mere end 3-4 ton i timen.

- De sidste fem år har vi virke-
lig set, at de større landbrug, der 
håndterer fl ere ton korn til fo-
der, har valgt de store rensere til.

Øget fokus 
på toksiner 
Toksiner er det næste skridt, 

og hos Skiold er det særligt i lø-
bet af de sidste tre år, at betyd-
ningen af toksiner i råvarerne 
er kommet i fokus. Det er en 
problematik, der også kædes 
sammen med søer, der kaster, 
grise med udskudt endetarm 
og generel dårlig trivsel.

- I forhold til toksiner har 
vi Sigma-renseren, der kan 
rense toksiner fra – også de 
toksiner der sidder på selve 
kernen. Her er vi de eneste i 
Danmark, der har maskiner, 
der virkelig kan gøre noget her, 
lyder det fra Kurt Henriksen, 
der samtidig understreger, at 
den avancerede renser ikke 
er billig, men at interessen er 
kæmpestor – også hos besæt-
ninger med mindre anlæg.

Et krav om kvalitet
Kurt Henriksen peger også på, 
at svineproducenter i Dan-
mark er ufatteligt dygtige, men 
at det kan føre udfordringer 

Inden længe er foråret på vej, og sammen med den øgede inte-
resse for løsninger til kornrensning, er det ifølge afdelingslede-
ren hos Skiold nu, det er tiden hvis man vil starte den nye foder-
sæson op med helt rent korn, og derfor skal have en kornrenser 
sat op inden høst. 

Der er, ifølge Kurt Henriksen, også noget bæredygtighed i at 
bruge sit eget korn fra marken, og dermed spare transporten fra 

marken til fabrikken og retur. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
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Meld dig ind i KWS-Hybridrug Klub
og bliv opdateret på alt det nyeste
- om sorter, dyrkning, klimaaftryk, PollenPlus® og fodring.

Nyhedsbrev 0221 - 
KWS Rugklub

Det er nu blevet tid til endnu et
nyhedsbrev med aktuelt fra
marken og nyt om vores
PollenPlus sorter.

Dette nummer omhandler:

1. Aktuelt i marken - svampesprøjtning i rug omkring blomstring, 
strategi og timing

2. PollenPlus® - 4 argumenter for
3. Sortiment til såning i 2021 - PollenPlus® hybrider
4. Markedsbaromenteret for rug, lagre og prisdannelse

NyhedsbNyhedsbNyhedsbrrrev 0221 - ev 0221 - ev 0221 - 
KWS RugklubKWS RugklubKWS Rugklub

DDeet er t er nnu u blbleevveet t ttiid d ttiil l eennddnnu u eett
nnyyhheeddssbbrreev v mmed ed aakkttuueellt t ffrraa
mmaarrkkeen n oog g nnyyt t oom m vvoorreses
PPoolllleennPPlluus s ssoorrtteerr..

mkring blomstring, 

der
nnelse

Tilmeld dig på www.kws.com 
eller scan QR-kode.

- I forhold til toksiner har vi Sigma-renseren, 
der kan rense toksiner fra – også de toksiner 
der sidder på selve kernen. Her er vi de eneste i 
Danmark, der har maskiner, der virkelig kan 
gøre noget her, lyder det fra Kurt Henriksen-
der, der er afdelingsleder for mølleri hos 
Skiold. Fotos: Skiold

med sig, hvis man ligger på 40 
grise pr. årsso.

- Vi kan mærke, at vi nok ikke 
skal fortsætte den vej, men i 
stedet er det stærkere grise, 
der skal i fokus, påpeger han 
og understreger, at de er så 
dygtige ude i staldene, at de 
udmærket ved, hvad der skal 
til helt ned på decimaler.

- Fokus skifter, og svinepro-
ducenterne er blevet langt 
mere opmærksomme på, hvad 
er det for råvarer, der kommer 
i blanderen. For 20 år siden 
snakkede vi aldrig om, hvor-
dan kornet så ud. I dag har vi 
kunder, der simpelthen afviser 
kornet ved levering, hvis ikke 
de vurderer, at kvaliteten er 
god nok.

Så ifølge Kurt Henriksen, er 
der i dag et helt andet fokus på 
råvarekvalitet.

– Det vi blander til grisene, 
det skal også være i orden.

En løsning til alle
Damas på Fyn, der i dag er en 
del af Skiold, har i mange år 
været specialister i at rense og 
sortere korn og frø. Ifølge Kurt 

Henriksen har virksomheden 
15-20 større og mindre maski-
ner, der kan sættes sammen 
til at rense. Dermed har de en 
løsning til alle kunder. Ikke 
kun til dem der har brug for 
de store, dyre løsninger.

- Tidligere blev vores Sig-
ma-renser kun solgt til indu-
strivirksomheder, men i dag 
er den også kommet ud i land-
bruget. Og gør man sit hjem-
meblanderarbejde ordentligt, 
så kan man fuldt ud gøre det 
til samme kvalitet, som det 
fabriksfremstillede foder, un-
derstreger han og påpeger, at 
mange svineproducenter også 
fortæller, at de oplever, at det 
frisk formalede foder giver 
noget på trivslen hos grisene.

- Samtidig er der også no-
get bæredygtighed i at bruge 
sit eget korn fra marken, og 
dermed spare transporten fra 
marken til fabrikken og retur, 
slutter Kurt Henriksen.


