Foder för högpresterande

Köttdjur

Våra välkända köttdjursfoder har tagit ytterligare ett
steg mot säkerställd vomfunktion och aminosyraprofil
för optimal tillväxt.

Framgångsrik uppfödning av det växande djuret kräver en genomtänkt strategi. Vårt köttsortiment är utvecklat för att passa i alla typer av köttproduktion. Produkterna är väl beprövade och justerade under många års erfarenhet i fält. Vi och våra kunder vet att de fungerar. Oavsett vilken strategi du väljer finns det en
produkt som passar. Rätt foder till rätt djur vid rätt tillfälle har avgörande roll för ditt ekonomiska resultat.

Produktnamn

Användningsområde

Galant Snabb

Foder för intensiv köttdjursproduktion med sikte på snabb tillväxt. Galant
Snabb är bästa valet till alla djurkategorier och speciellt bra till mellankalv
och dikalvar på bete.
Färdigfoder för medel till hög tillväxt. Används tillsammans med ett normalt
vallfoder.
Ett färdigfoder helt utan råvaror från sojaböna och oljepalm. Råvarorna
kommer i första hand från Sverige men när dessa inte räcker till ingår även
råvaror från Europa.
Prisvärt foder som passar till alla typer av grovfoder med normal kvalitet.
Innehåller urea.
Koncentrat som kan användas i alla typer av foderstater oavsett vilka typer
av grovfoder som ingår.

Galant Ordinär
Galant Nära

Galant N
Galax Utmärkt

Foder för högpresterande

Köttdjur

Exempel på foderstat till köttrastjur med slaktålder 14 månader

Foderstat med Galant Ordinär/Galant Snabb. Beroende på grovfoderkvalitet
väljer du någon av våra Galanter.

Foderstat med Galant och ett grovfoder av normal kvalitet

Lev vikt, kg Tillväxt g/dag

Vallfoder, kg ts Galant

300-400
400-500
500-650

3,3
4,5
5,5

1.800
1.800
1.800

5,3
6,5
7,2

Foderåtgång till intensiva köttrastjurar

Grovfoder, kg ts 850
Galant, kg
1.400
Foderåtgång till intensiva mjölkrastjurar

Grovfoder, kg ts 1.200
Galant, kg
1.600

Exempel på foderstat till mjölkrastjurar med slaktålder på 16 månader

Lev vikt, kg Tillväxt
g/dag

Vallfoder Galant
kg ts
Snabb

Galant
Ordinär

100-150
150-300
300-450
450-600

1,0
2,3
3,0
3,7

5,0
6,3

1.300
1.300
1.300
1.300

3,0
4,0

