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EN NY GENERATION AF FODER
MED POWER2 INTRODUCERER VI EN NY GENERATION AF FODER. 
SAMMENSÆTNINGEN AF FODERET ER FORMULERET FOR AT NEUTRALISERE DEN 
NATURLIGE VARIATION AF RÅVARENE. 

Traditionelt er foder sammensat og solgt med henblik på en fast deklaration - en bruttosammensætning. 

Med de naturlige variationer i råvarernes egenskaber kan dette føre til variationer i produkterne. Med Power2 er 
forholdet vendt om. Nu er målet en nettosammensætning - stabil ydelse.

Dette giver foder med følgende fordele:

 - deklaration og råvaresammensætning varierer, men indholdet, det der får fisken til at vokse, er fastsat
 - stabil ydelse og dermed forudsigelig produktion i fiskeopdrættet
 - effektiv udnyttelse af de anvendte resourcer
 - minimalt tab af næringsstoffer og dermed bedre miljø i opdrætsanlægget

FISKEFODER OG VÆKST
FISK VOKSER IKKE AF BESTEMTE RÅVARER. FISK VOKSER BASERET PÅ 
INDHOLDET AF RÅVARERNE - MERE SPECIFIKT PROTEIN OG ENERGI, SÅVEL SOM 
MIKRONÆRINGSSTOFFER.

Fisken udnytter ikke hele indholdet af råvarer. Dele af næringsstofferne er ufordøjelige, og optages derfor ikke i 
fiskens fordøjelsessystem. Dette ender som fækalier. Dette er gældende for omtrent 10% af foderet.

At fisken kan fordøje 90% af proteinet betyder dog ikke at den udnytter de 90%. Protein består af aminosyrer, der 
ikke alle har samme fordøjelighed. Fisken har brug for aminosyrer i et bestemt forhold, og det er derfor vigtigt at 
kende fordøjeligheden af den enkelte aminosyre, i hver enkelt råvare. Der findes tabeller med disse oplysninger, 
men de er vejledende og ikke nødvendigvis gældende for den enkelte vare.

Aller Aqua’s forsøgsanlæg har etableret et system der gør det muligt at udføre løbende test af råvarer, ved 
at producere foder i små mængder til formålet. Sammenholdt med resultaterne fra fordøjelighedstesten 
giver screeningen yderligere mulighed for at måle råvarernes effekt på fækaliekonsistens og fiskens appetit. 
Resultaterne herfra kan benyttes til implementering i en ny generation af foder.

Råvarer klar til test
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TEST AF FODER  
FOR STABIL YDELSE
FORMULERING AF FODER UD FRA ET FAST INDHOLD AF FORDØJELIGE 
NÆRINGSSTOFFER NEUTRALISERER DE NATURLIGE OG UUNDGÅELIGE 
VARIATIONER AF INDHOLDET I RÅVARERNE, OG ER EN BETYDELIGT PARAMETER I 
AT SIKRE STABIL YDELSE PÅ FISKEOPDRÆTTET. 

Bestemmelse af fordøjeligheden af næringsstoffer i fiskefoder kan udføres på tre måder:

1. In vitro (Latin: “i glas”) i et laboratorie imiteres det kemiske miljø i fiskens fordøjelsessytem
2. In vivo (Latin: “levende”) med levende kødædende landdyr, typisk mink
3. In vivo med den faktiske fiskeart foderet er fomuleret til

TEST PROCESSEN

1. Test foder produceres i små mængder. Alt foder er identisk bortset fra at ét batch fungerer som reference foder, 
mens de resterende batches hver indeholder en specifik råvare. Al foder indeholder markører. 

2. Fisk fodres med foderet i Aller Aqua Research i 4-6 uger. I testperioden indsamles fækalier og opbevares ved -20˚C 

3. Når testen slutter analyseres både foder og fækalier for indhold af næringsstoffer og markører. 

4. Data behandles og resultatet tilføjes vores omfangsrige database for hver råvare. 

APPETIT OG FÆKALIEKVALITET

For opdrættere er fiskens vækstrate af yderste vigtighed for deres økonomi. Vækstraten er afhængig af fiskens 
foderindtag. En anden vigtig information som også indsamles fra fordøjelighedsforsøgene er råvarerne effekt på foderets 
smag. I testperioden fodres fiskene manuelt to gange dagligt og mængden af foder registreres. Denne information giver 
et klart billede af den indvirkning råvaren har på fiskens appetit.

Udvalget af råvarer har indflydelse på foderets synkeevene. Grundet et stigende antal fiskeopdrættere der konverterer 
deres opdræt til RAS, har fækaliekvaliteten stigende vigtighed. På baggrund af dette er det afgørende at have 
sammenhængende fækalier, der nemt kan fjernes fra vandet før de rammer det biologiske filter og derved recirkuleres 
til fiskene. Den vedvarende proces med test af næringsstoffernes fordøjelighed inkluderer derfor test af fækaliekvalitet.

In vitro tests er de nemmeste og billigste. In vivo test med fisk er den mest komplicerede metode, men giver de 
mest pålidelige resultater. 

Fordøjelighedstest med fisk finder sted under vand, hvilket gør det svært at kontrollere masse balancen 
bestemt ved vægt. Dette problem løses ved brug af en markør. Markøren tilføjes foderet og passerer fiskens 
fødejelsessystem upåvirket. Ved at bestemme mængden af markører i foderet og i fækalierne, kan man beregne 
den mængde foder der er repræsenteret ved næringsstoffer i fækalierne, og dermed fordøjeligheden.

For at udføre en fordøjelighedsstest er der behov for følgende:
- en foderfabrik i stand til at producere mindre mængder af testfoder med tilføjede markører
- testfaciliteter hvor fækalier kan indsamles 

TEST AF INDIVIDUELLE RÅVARER 

For at bestemme fordøjeligheden af specifikke råvarer skal man sammeligne et referencefoder med et identisk 
foder tilføjet den specifikke råvare. Når testen er udført, og analyse og behandling af data er færdiggjort, kan man 
tillægge den testede råvare forskellene i den målte fordøjelighed.

Når man har etableret en database over alle relevante råvarer, bliver denne et vigtigt redskab i formuleringen af 
effektivt fiskefoder med stabil ydelse.
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POWER2

FAST DEKLARATION PÅ DATABLADE OG ETIKETTER ER FORTID
- STABIL YDELSE ER FREMTIDEN

Traditionelt set er kvalitet og potentiel ydelse af et foder blevet evalueret ud fra deklarationen. For mange opdrættere 
har deklarationer og prislister været de eneste værktøjer til at vælge foder. Et foders ydelse kan dog ikke læses ud fra 
en deklaration, og disse værktøjer har derfor ikke givet andet end en indikation. Disse indikationer bliver ikke lettere at 
benytte i fremtiden.

Historisk set er foderet formuleret til en specifik declaration og den naturlige variation i råvarerene har påvirket 
fordøjeligheden af næringsstofferne. Denne situation er nu udbedret, hvilket kan illustreres som herunder:

DATABLADE OG LABELS

Som en konsekvens af ændringen i foderformuleringen vil fremtidige datablade notere deklarationerne for: 

- Protein   -  aske
- Fedt   -  fibre og
- NFE (Karbohydrater) -  brutto energi

I det leverede produkt kan deklarationen variere grundet de naturlige variationer in de anvendte råvarer. Den 
gældende deklaration for det specifikke batch vises på produktets emballage eller dokumentation. 

MEN YDELSESPOTENTIALET FORBLIVER STABILT

Sammenligning af deklarationen baseret på henholdsvis faste brutto- og nettoværdier.
Dette illustreres i ovenstående eksempel af en mulig udvikling i seks batches.

Det er klart at sammenligning af de deklarerede bruttoværdier, hvilket lovmæssigt skal fremgå af foderemballagen, 
stadig kan benyttes til at indikere foderets potentielle ydelse. Den eneste måde at bestemme et foders ydelse 
på, er dog gennem vedvarende foderforsøg - ideelt på eget opdræt med egne fisk. Her vil du opdage at de nye 
produkter har høj og stabil ydelse.

FODER FORMULERET FOR HØJ, STABIL OG FORUDSIGELIG YDELSE

Power2 er:

– målrettet fiskens specifikke behov
– optimal udnyttelse af alle næringsstoffer
– velsmagende foder
– stabil og forudsigelig ydelse
– fækaliekvalitet tilpasset moderne opdrætsteknologi
– bedst muligt vandmiljø både i og efter opdrættet

- hjælp til at opnå de bedst mulige resultater!

OPTIMERING TIL FORDØJELIGHED VS. DEKLARATION

Foder inkluderet i Power2 konceptet:

ALLER GOLD
ALLER VITAMAX
ALLER NORDIC
ALLER ARCTIC

FORTID FREMTID
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