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JORENKU Syrer

Organiske- og uorganiske syrer fra Jorenku sikrer dine dyr mod virus, skadelige 
mikroorganismer og svampe.

Ved at tildele dyrene syrer opnås flere fordele: 
• Stærke antimikrobielle egenskaber 
• Hæmmer udviklingen af skadelige mikroorganismer
• Sænker pH-niveauet
• Forbedrer optagelsen af vitaminer og mineraler

Jorenku har et bredt udvalg af syrer, som kan anvendes til forskellige formål. 
Herunder finder du en oversigt over de forskellige blandingssyrer, og hvad de består af. 

Jorenku sælger også udvalgte syrer enkeltvis. Det drejer sig om benzoesyre, fosforsyre, 
citronsyre og propionsyre.
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Koncid+ X
Dancid® 80/20 X X
Dancid® + X X X
Dancid® Farma X X X X X
Dancid® Farma+ X X X X X
Dancid® Ferma X X X
Dancid® Soft X X X
Dancid® Crimp Blue X X X X
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JORENKU Koncid+

Koncid+
Flydende tilskudsfoder

• Indeholder myresyre
• Skaber ugunstige forhold for skadelige mikroorganismer
• Stærkt pH-nedsættende

Tilsætningsstoffer
Myresyre

Koncid+ leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 
1.180 kg.

Flydende Koncid+ er en simpel men stærkt pH-nedsættende og yderst effektiv syre. 
Koncid+ har en særlig antimikrobiel effekt, der reducerer skadelige mikroorganismer 
som fx salmonella og andre skadegørende mikroorganismer. Koncid+ har ydermere en 
stærkt konserverende effekt på vådfoder. 

Koncid+ kræver ikke HACCP godkendelse.
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JORENKU Dancid® 80/20

Dancid® 80/20
Flydende tilskudsfoder

• Stærkt pH-nedsættende
• Skaber ugunstige forhold for skadelige mikroorganismer
• Konservering af vådfoder
• Virker på gær- og skimmelsvampe

Tilsætningsstoffer
Myresyre
Propionsyre

Dancid® 80/20 er en flydende blandingssyre med en antimikrobiel effekt, der 
reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og andre skadegørende 
mikroorganismer. Dancid® 80/20 virker desuden stærkt konserverende, og derfor kan 
man med produktet undgå uønsket fermentering, som kan være årsag til ædevægring 
og dårlig foderudnyttelse.

Dancid® 80/20 kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® 80/20 leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 
1.180 kg.
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JORENKU Dancid®+

Dancid®+
Flydende tilskudsfoder

• Stærkt pH-nedsættende
• Skaber ugunstige forhold for skadelige mikroorganismer
• Konservering af vådfoder
• Virker på gær- og skimmelsvampe
• Forbedrer foderets smag og dermed ædelysten

Dancid®+ er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand. 
Dancid®+ indeholder de nedenstående teknologiske tilsætningsstoffer, som i 
kombination forhindrer uønsket fermentering, og deres antimikrobielle effekt 
reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og E. coli. Desuden virker 
mælkesyren smagsforbedrende og øger dermed dyrenes ædelyst og tilvækst.

Dancid®+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Tilsætningsstoffer
Myresyre
Propionsyre
Mælkesyre

Dancid®+ leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 
1.180 kg.
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JORENKU Dancid® Farma

Dancid® Farma
Flydende tilskudsfoder

• Modvirker tab af næringsstoffer
• Antimikrobielle effekt 
• Hæmmer fri gæring
• Forbedrer foderets smag og dermed ædelysten

Tilsætningsstoffer
Myresyre
Propionsyre
Mælkesyre
Benzoesyre
Kaustisk soda

Dancid® Farma er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand. 
Dancid® Farma forhindrer uønsket fermentering, og den antimikrobielle effekt 
reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og E. coli. Mælkesyren virker 
desuden smagsforbedrende samt øger dyrenes ædelyst og tilvækst, mens benzoesyren 
sænker foderforbruget samtidig med, det forbedrer dyrenes tilvækst. 

Dancid® Farma kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Farma leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 
1.180 kg.
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JORENKU Dancid® Farma+

Dancid® Farma+
Flydende tilskudsfoder

• Modvirker tab af næringsstoffer
• Antimikrobielle effekt
• Hæmmer fri gæring

Tilsætningsstoffer
Myresyre
Propionsyre
Eddikesyre
Benzoesyre
Kaustisk soda

Dancid® Farma+ er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand. 
Dancid® Farma+ forhindrer uønsket tab af næringsstoffer og har en antimikrobiel 
effekt, der reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella, E. coli og 
clostridier. Dancid® Farma+ hæmmer desuden fri gæring, som kan forårsage bl.a. tab af 
nødvendige næringsstoffer og udvikling af andre skadelige mikroorganismer.

Dancid® Farma+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Farma+ leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 
1.180 kg.
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JORENKU Dancid® Ferma

Dancid® Ferma
Flydende tilskudsfoder

• Modvirker tab af næringsstoffer
• Antimikrobielle effekt 
• Hæmmer fri gæring
• Hæmmer mug og skimmel

Dancid® Ferma er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand. 
Dancid® Ferma forhindrer uønsket tab af næringsstoffer og har en antimikrobiel effekt, 
der reducerer skadelige mikroorganismer som salmonella, E. coli og clostridier. 
Dancid® Ferma hæmmer også fri gæring, som kan forårsage bl.a. tab af nødvendige 
næringsstoffer og udvikling af andre skadelige mikroorganismer. Ydermere hæmmer 
Dancid® Ferma mug og skimmel.

Dancid® Ferma kræver ikke HACCP godkendelse.

Tilsætningsstoffer
Myresyre
Propionsyre
Eddikesyre

Dancid® Ferma leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 
1.180 kg.
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JORENKU Dancid® Soft

Dancid® Soft
Flydende tilskudsfoder

• Stærkt pH-nedsættende
• Skaber ugunstige forhold for skadelige mikroorganismer
• Konservering af vådfoder
• Skånsom overfor inventar

Tilsætningsstoffer
Myresyre
Propionsyre
Natriumbisulfat

Dancid® Soft er en flydende blandingssyre med antimikrobiel effekt, der reducerer 
skadelige mikroorganismer som fx salmonella og andre skadegørende 
mikroorganismer. Dancid® Soft virker desuden stærkt konserverende og pga. sin 
specielle sammensætning af råvarer udover syrer, er Dancid® Soft mindre korrosiv 
end de øvrige blandingssyrer og dermed skånsom overfor inventaret.

Dancid® Soft kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Soft leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 
1.180 kg.
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JORENKU Dancid® Crimp Blue

Dancid® Crimp Blue
Bruges til crimpning af alle kornarter og kernemajs

• Virker på gær- og skimmelsvampe
• Hindrer uønsket fermentering 
• Hindrer smagsforandring 
• Hindrer tab af næringsstoffer

Tilsætningsstoffer
Myresyre
Propionsyre
Eddikesyre
Natriumbisulfat

Dancid® Crimp Blue er en flydende blandingssyre, der er stærkt konserverende, så med 
produktet undgås uønsket fermentering, som kan være årsag til ædevægring og dårlig 
foderudnyttelse. Pga. natriumbisulfaten er Dancid® Crimp Blue skånsom overfor både 
mennesker og maskiner.

Dancid® Crimp Blue kræver ikke HACCP godkendelse.

OBS: Ved brug af Jorenkus produkter til crimpning og konservering af afgrøder påtager
Jorenku A/S sig ikke ansvar for udbytte eller eventuelle skader på afgrøderne.

Dancid® Crimp Blue leveres i tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.100 kg.
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JORENKU Propionsyre

Propionsyre
Bruges til konservering

• Konserverende i kornlagre
• Konserverende i fuldfoderrationer

Anvendes til konservering af kornlagre og fuldfoderrationer til kvæg. 
Propionsyre har især en gavnlig effekt på de skadelig mikroorganismer skimmelsvamp 
og gær, ligesom det også kan bruges til pH-reduktion. 

OBS: Propionsyre kræver HACCP godkendelse.

Propionsyre leveres i dunke med 30 kg, tromler med 225 kg og IBC palletanke med 
1.000 kg
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