
Torka och 

Torkan ger grovfoderbrist
Det extremt torra vädret har gjort att risken för 
grovfoderbrist ökat i landet. Många gårdar hade 
dessutom redan från början ont om grovfoder 
och har redan behövt öppna sina silos för att 
få fram grovfoder till djuren. Att tidigt hushålla 
med reserverna kan vara en viktig strategi för att 
undvika grovfoderbrist under senare delen av 
stallsäsongen.

Ta hjälp av din säljare eller rådgivare för att 
diskutera fram lösningar som passar på just din 
gård.

Generella tips vid grovfoderbrist
• Inventera löpande ditt grovfoderlager och se 

över din foderstrategi.
• Sätt in Komplett Grov/Galant Grov tidigt för 

att minska på grovfoderåtgången.
• Analysera och planera så att rätt djur får rätt 

foder. Prioritera! Bäst grovfoder till mjölkande 
kor, yngre kvigor och kalvar.

• Använd betfor/HP-massa.
• Minska riskerna av förluster hos de skördar 

som är kvar och använd ensileringsmedel. 
• Rätt antal djur i förhållande till foderåtgång.
• Slutgöd snabbt för att minska åtgången på 

grovfoder.
• Sälj ev överskott på rekryteringsdjur.

grovfoderbrist



Vill du veta mer, kontakta din säljare eller kundtjänst,
0771-111 222, lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com
www.lantmannenlantbruk.se

Nötfor

Dryga ut foderstaten med Komplett Grov och Galant Grov
I Lantmännens sortiment finns två specialdesignade kraftfoder som kan användas tillsammans med låga 
grovfodergivor. Komplett Grov och Galant Grov är två olika färdigfoder till nötkreatur, mjölkande, växande 
och dikor som, förutom protein, stärkelse och fett, tillför en väl avvägd mängd fiber och fiber som ger 
förutsättningar för en god vomfunktion. Med Komplett Grov och Galant Grov kan grovfodergivan sänkas 
så långt ner som till 5 kg ts för mjölkande djur och 3 kg ts för växande djur, utan att produktion eller 
vomfunktionen äventyras.

Komplett Grov
Näringsinnehåll per kg ts Norforparametrar

Torrsubstans, % 88 NEL20, MJ 6,5

Råprotein, g/kg ts 193 AAT20, g/kg ts 108

EPD, % 58 PBV20, g/kg ts 31

AAT, g/kg ts 113 iNDF, g/kg NDF 267

Råfett, g/kg ts 45 Lösligt rp, g/kg rp 262

NDF, g/kg ts 318 Aminosyror, % 74,5

EFD, % 47 Fettsyror, g/kg råfett 835

Stärkelse, g/kg ts 239 Klimattal

Kalcium, g/kg ts 8 Kväve, N % av kg vara 2,7

Fosfor, g/kg ts 4,5 Fosfor, P % av kg vara 4,0

Kalium, g/kg ts 9,3 Kalium, K % av kg vara 0,8

Magnesium, g/kg ts 4 Beräknat klimatvärde, g CO2 ekv 485

Tillsatser Energi, MJ/kg ts 12,6

Vitamin A, IE/kg 3000

Vitamin E, mg/kg 30

Selen, mg/kg 0,3

Koppar, mg/kg 7,5

Komplett Grov & Galant Grov

Galant Grov
Näringsinnehåll per kg ts Norforparametrar

Torrsubstans, % 88 NEL20, MJ 6,13

Råprotein, g/kg ts 170 AAT20, g/kg ts 98

EPD, % 61 PBV20, g/kg ts 25

AAT, g/kg ts 100 iNDF, g/kg NDF 292

Råfett, g/kg ts 45 Lösligt rp, g/kg rp 325

NDF, g/kg ts 350 Aminosyror, % 74

EFD, % 45 Fettsyror, g/kg råfett 763

Stärkelse, g/kg ts 230 Klimattal

Kalcium, g/kg ts 14 Kväve, N % av kg vara 2,4

Fosfor, g/kg ts 4,8 Fosfor, P % av kg vara 0,4

Kalium, g/kg ts 9,3 Kalium, K % av kg vara 0,8

Magnesium, g/kg ts 3,5 Beräknat klimatvärde, g CO2 ekv 346

Tillsatser Energi, MJ/kg ts 11,7

Vitamin A, IE/kg 4000

Vitamin E, mg/kg 40

Selen, mg/kg 0,4

Koppar, mg/kg 7,5
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