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Ta språnget in i framtiden
Foder till slaktgrisar
Vårt nya moderna sortiment av
slaktgrisfoder är flexibelt och
anpassat till de senaste rönen
och avelsmaterialen. Sortimentet delas in i fem olika nivåer,
speciellt anpassade till djurens
vikt och behov. Vi tar hänsyn
till alla viktiga aminosyror för
att optimera foderutnyttjande
och köttansättning. Vårt breda

fodersortiment ger goda möjligheter till fasutfodring och en
ökad tillväxt till lägre kostnad.
Väljer du att bara använda ett
foder så finns flera lämpliga
alternativ i sortimentet.
Oberoende av vilka råvaror
som finns på din gård kan vi
erbjuda bra lösningar.

Delta F
• Färdigfoder till slaktgrisar
• Finns i fem olika aminosyranivåer
• Kan fås som pelletskross eller
värmebehandlat mjöl

Deltex K
• Koncentrat till slakgrisar
• Finns i olika aminosyranivåer
• Goda möjligheter att
kombinera med gårdens
övriga råvaror
• Kan fås som pelletskross
eller värmebehandlat mjöl

Koncentrat och Premixer
Givetvis finns det ett matchande sortiment av koncentrat och premixer till slaktgrisar, suggor
och smågrisar för dig som blandar ditt eget foder med hjälp av råvaror.
Ekologiska foder
Lantmännen har även ett komplett sortiment av ekologiska färdigfoder och koncentrat till
suggor, smågrisar och slaktgrisar.

Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på 0771-111 222

www.lantmannenlantbruk.se

med Lantmännens Piggfor!

Foder till suggor
Donna och Donna Plus
• Till digivande suggor med de allra
högsta kraven
• Premiumfoder som har den
högsta andelen aminosyror i hela
suggsortimentet
• Innehåller viktiga fettsyror och
fiberkomponenter som bidrar till
både en hög mjölkproduktion och
smågrisöverlevnad
• Är berikad med fiskmjöl
• Har extra högt syrainnehåll för
att ytterligare säkerställa suggans
övergripande näringsförsörjning
och hälsoläge
Diva
• Svårslagen favorit till digivande
suggor
• Förstahandsval till de flesta
högproducerande besättningar
• Aminosyraprofil med fokus på
digivning
• Stabilt foder med bred råvarubas
• Berikat med vårt framgångsrika
syra- och fiberkoncept
Magda
• Bra basfoder med proteinhalt och
aminosyraförsörjning anpassad
för digivande suggor
• Förstärkt med vårt syrakoncept
för att nå bättre foderutnyttjande,

hygien och smaklighet både
”torrt och blött”
• Passar bäst till digivande suggor
med god konsumtionsförmåga
• Kan även användas som enda
suggfoder och till växande gyltor
Freja och Freja Plus
• Absolut bästa foder till dräktiga
suggor och gyltor
• Proteinhalt och
aminosyraförsörjning anpassad
för dräktiga djur
• Specifika fettsyrakrav för att
stärka bl.a. fosterutveckling och
råmjölkens kvalitet
• Fiberkrav för välbefinnande, jämn
näringsförsörjning och för att
minska risken för förstoppning
innan grisning. Freja Plus har
extra höga fiberkrav
• Syratillsats för att främja både
hygien, fodereffektivitet och
smaklighet
Rakel
• Storsäljande, enkelt och rakt
dräktighetsfoder
• Kan användas till gyltor när de
uppnått 60-70 kilos vikt
• Kan kombineras med alla
digivningsfoder

Foder till smågrisar
Intro Plus
• Både prestarter och exklusivt
avvänjningsfoder
• För hög tillväxt redan under
digivningen
• Ger de minsta grisarna
chansen att växa ikapp sina
större syskon
Gottfrid
• Smakligt avvänjningsfoder
• Förstahandsval för en fridfull
avvänjning
• Hjälper den lilla grisen över
avvänjningens stress
Medly
• Flexibelt enhetsfoder
• Goda avvänjningsegenskaper
• Trygg tillväxtperiod
Kanalj
• Enhetsfoder med innovativt
innehåll
• Råvaruval som underlättar
övergång till nästa foder
• Kunskap och inspiration från
internationellt samarbete

Nautilus
• Ett lyxigare tillväxtfoder
• Unika blötfoderegenskaper
• Utökat syrakoncept
Kurant
• Ett vänligt tillväxtfoder
• Smakligt och energirikt
• Utökat syrakoncept
Fortius
• Enklare tillväxtfoder
• Hög tillväxtkapacitet
• Aminosyranivå i topp
Kax
• Ny generation koncentrat
• För säkert hemmablandat
foder
• Mix att välja bland
Parvel
• Smakligt energi- och
proteinfoder
• Kompletterar övriga foder
• Fördelaktigt att blanda med
järn- och torvprodukter

