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råd om utfodring. Vårt intima samarbete med  
forskningsanläggningen Schothorst Feed Research 
medför att vi tar ny kunskap ännu ett steg framåt.  
Omega suggfoder bygger på den senaste kunskapen 
om behovet av aminosyror, den optimala sammansät-
tningen av fiber, mineralbalansen och fettsyrabehovet 
i suggans olika faser. Vi ökar tillgängligheten på den 
viktiga antioxidanten selen genom att använda  
organisk selen och vi har höjt innehållet av det  
viktiga D-vitaminet..  

Omega färdigfoder till den digivande 
suggan - Sonja Plus, Selma och Siri
Sonja Plus är vårt allra bästa foder till den digivande 
suggan. Det är ett smakligt, energi- och aminosyrarikt 
foder med syratillsats, vårt unika omega 3-koncept och 
en fibernivå som passar under laktationen.  Även Selma 
är ett digivandefoder i högsta divisionen, men har inte 
med riktigt alla råvaror som ingår i Sonja Plus. Önskar 
du ett något enklare foder till de digivande suggorna 
eller vill ha ett foder som passar även till dräktiga  
suggor så är Siri det rätta valet.

Omega färdigfoder till den dräktiga sug-
gan - Diana och Dolly 
Det optimala fodret till dräktiga suggor är annorlunda 
än ett modernt digivandefoder. Därför är det viktigt att 
använda sig av minst två foder till suggor. Vi erbjuder 
två fiberrika dräktighetsfoder. Diana är vårt premium-
foder med Omega 3- och syrakoncept. Dolly är något 
enklare foder till sinsuggan, men är i många fall ett 
prisvärt alternativ.

Via – Det viktiga övergångsfodret tiden 
runt grisning
Dagarna kring grisning är en känslig tid för suggan 
och varken det fiberrika dräktighetsfodret eller det 
mer koncentrerade digivningsfodret är idealiskt under 
denna tid. 

Vi ställer mycket höga krav på dagens moderna sugga. Hon ska föda och sköta 
många friska grisar, mjölka bra för att ge en hög kulltillväxt utan att själv tappa i 
hull och sedan snabbt bli dräktig igen. För att detta ska bli verklighet krävs duktiga 
producenter och personal som har gott djuröga och bra och fasta skötselrutiner.  
Vi på Lantmännen bidrar med foder som ska fungera optimalt i alla suggans faser. 
Vi lanserar nu ett helt nytt sortiment av suggfoder helt anpassat till de nya avels-
materialen och baserat på senaste kunskapen om suggutfodring.

Olika krav i olika faser
Den digivande suggan behöver ett koncentrerat foder 
som hon orkar äta i tillräcklig mängd för att produc-
era mycket mjölk utan att tära på kroppsreserverna. 
Digivandefodret måste innehålla hög nivå av de  
viktigaste aminosyrorna och även kraven på mineraler 
och vitaminer är som störst i detta foder. Under dräk-
tigheten är behovet av aminosyror lägre och suggan 
har oftast inga problem att kunna äta hela dagsgivan. 
Tvärtom är det viktigt att fodret till dräktiga suggor  
ger en mättnadskänsla som leder till lugn och ro i 
dräktighetsavdelningen. Fiberrika dräktighetsfoder ger 
både mättnad och en välbehövlig struktureffekt. 
I slutet av dräktigheten och början av laktationen är  
det idealiskt att ge ett speciellt övergångsfoder.  
Lantmännen kan stolt presentera Via som just är ett 
färdigfoder under den viktiga övergångsperioden.

Viktiga nyheter
Det kommer hela tiden nya forskningsrön avseende 
den optimala fodersammansättningen på grisfoder. 
Lantmännen håller sig hela tiden uppdaterad och  
implementerar viktig kunskap i våra foder och i våra 

Vi lanserar därför övergångsfodret Via som vi  
rekommenderar att ge suggorna från att de kommer 
in i BB-avdelningen, vilket typiskt sker fem dagar före 
beräknad grisning. Byte till digivningsfoder sker ett par 
dagar efter alla suggor grisat. 

Saga – Foder till växande gyltor
Saga är samlingsnamnet för våra foder till gyltor och  
vi erbjuder foder både till hybridgyltor i bruks- 
besättningar och till renrasiga avelsdjur. Önskar du ge 
endast ett enhetsfoder till både digivande och dräktiga 
suggor så kan Saga vara ett alternativ till Siri.

Omega X– Suggkoncentrat för alla faser
Med Lantmännens breda sortiment av Omega X sugg-
koncentrat kan du med gårdens egna råvaror göra foder 
som motsvarar vårt breda sortiment av färdigfoder till 
digivande och dräktiga suggor. Våra duktiga säljare 
hjälper dig att hitta den optimala lösningen med din 
gårds förutsättningar.

OmegaMix – De flexibla sugg-
premixerna
Blandar du foder hemma på gården och dessutom har 
tillgång till proteinfodermedel har vi ett sortiment av 
premixer som passar olika råvarukombinationer. Med 
hjälp av vår säljare kan vi även ta fram skräddarsydda 
premixer till dig om behovet finns.

Klimatsmarta foder från Lantmännen
Lantmännen är mån om att bidra till ett bättre klimat 
på många sätt och det gäller inte minst vår foder- 
verksamhet, där vi bland annat klimatmärkt våra foder 
sedan 2008. I Omega Suggfoder tar vi hänsyn till alla 
livsviktiga aminosyror och kan därmed sänka  
proteinhalten. Behovet av importerat proteinfoder- 
medel minskar på samma gång som vi höjer  
prestandan på våra foder. 

Omega Suggfoder är också effektiva foder som ger låg 
foderförbrukning per producerad smågris. Detta i  
kombination med stor användning av biprodukter från 
livsmedelsindustrin i våra foder och våra kunders 
hemmablandade grisfoder bidrar till att svenskt 
griskött är ett mycket klimatsmart val.

Bra suggor kräver bra foder



Vill du veta mer? Kontakta din säljare eller ring 
kundtjänst på 0771-111 222.

Omega suggfoder
Omega – Färdigfoder

Omega X - Suggkoncentrat

OmegaMix - Suggpremixer

Ger suggor i toppform!

Nyheter! 

Rätt foder vid rätt tillfälle
Lika viktigt som att olika suggfoder har rätt samman- 
sättning är att de utfodras på rätt sätt och vid rätt 
tillfälle. Idealiskt är att alla foderbytet sker successivt 
under ett par dagar.

Om du idag inte kan hantera övergångsfodret Via är  
vår rekommendation att ge suggorna en blandning av 
foder till dräktiga och digivande foder från fem dagar 
före grisning till fem dagar efter. 

Tänk på att ge suggan som ska grisa en fodergiva  
sent på dagen så de har energi nog att orka med  
hela grisningen som ofta inträffar sent på kvällen  
eller på natten.

Ge den digivande suggan foder flera gånger per dag  
för att stimulera foderintaget. Öka inte fodergivan för  
snabbt efter grisning då det finns risk för fodervägran.  
Den maximala mjölkproduktionen infaller först efter 
ett par veckor. 

Även med ett riktigt bra foder tappar en del suggor  
vikt under digivningen och vår rekommendation är att 
återställa hullet redan den första månaden under dräk-
tigheten genom att ge magra suggor en förhöjd giva. 
Dräktiga suggor kan man med fördel utfodra  
endast en gång per dag.


