
Hållbarhet för suggan, klimatet och ekonomin

Nya Omega suggfoder



Fullt med viktiga nyheter
Lantmännen håller sig hela tiden uppdaterad med 
nya forskningsrön avseende den optimala foder-
sammansättningen på grisfoder. Vårt intima sam- 
arbete med forskningsanläggningen Schothorts 
Feed Research medför att vi tar ny kunskap ännu 
ett steg framåt. 

Lantmännen lanserar nu ett nytt energivärde- 
ringssystem som bättre tar hänsyn till skillnaden 
mellan den dräktiga och digivande suggans förmå-
ga att utnyttja olika foderråvaror. En del av det vi 
kallar precisionsutfodring. Vi använder oss av fler 
rena aminosyror och kan minska vårt behov av im-
porterade proteinråvaror. Vi ökar användningen av 
enzymet fytas som gör mer fosfor i foderråvarorna 
tillgängligt för suggorna. Det är bra för miljön och 
sparar fosfor som är en ändlig resurs. 

Suggans olika faser
Skillnaden mellan näringsbehovet under digivning 
och dräktighet har aldrig varit större än hos dagens 
moderna suggor. Den digivande suggan måste ha 
ett foder med högt innehåll av energi, aminosyror, 
vitaminer och mineraler. Den höga mjölkproduk-
tionen kräver ett stort foderintag för att suggan inte 
ska tappa i hull med försämrad fruktsamhet och 
hållbarhet som följd. 

Under dräktigheten är behovet av aminosyror 
lägre och suggan har oftast inga problem att äta 
hela dagsgivan. Det fiberrika dräktighetsfodret ger 
både en mättnadskänsla och en välbehövlig struk-
tureffekt. 

Den stora skillnaden mellan digivnings- och 
dräktighetsfoder gör att det i slutet av dräktigheten 
och början av laktationen är idealiskt att ge ett spe-
ciellt övergångsfoder. 

Bra suggor kräver bra foder
Dagens högproducerande suggor kräver ett foder som ger dem förutsättningar att producera 
på en hög nivå under många grisningsomgångar. Vi bygger nu vidare på vårt populära sugg- 
foderprogram Omega med riktigt många nyheter och vi lägger extra fokus på suggans hållbar-
het. Med fler rena aminosyror i vår fodertillverkning kan vi minska vårt behov av importerade 
proteinfoder med bibehållen eller bättre prestanda på våra foder. Bra för suggan, klimatet och 
din lönsamhet.



Vi stärker suggans immunförsvar med ännu bredare 
paket av antioxidanter som polyfenoler och förhöjd
halt A-vitamin. Flera av de viktiga spårämnena till-
förs nu i organisk form som förbättrar tillgänglighet-
en för suggan. 

Omega färdigfoder till den digivande 
suggan – Sonja Plus, Selma och Siri
Det är det dagliga intaget av aminosyror som är 
viktigt att tillgodose den digivande suggan. Om foder- 
intaget är begränsande behöver fodret vara extra 
koncentrerat. Äter suggan däremot stora mängder 
foder kan näringsinnehållet vara lägre eftersom det 
dagliga totala intaget ändå blir tillräckligt. 

Sonja Plus är vårt allra bästa foder till den 
digivande suggan. Det är ett smakligt, energi- och 
aminosyrarikt foder med syratillsats och vårt unika 
Omega 3-koncept. Detta foder väljer du när du 
behöver stimulera foderintaget. Även Selma är ett 
digivningsfoder i högsta divisionen men har inte 
med riktigt alla råvaror som ingår i Sonja Plus. 

Siri är ett något enklare foder som fungerar ut-
märkt när foderintaget inte är ett problem.

Vi har nu även Omega Extra som är extra smakligt 
och koncentrerat toppfoder. Det ges till suggor och 
gyltor som visar tecken på att inte orka äta tillräck-
ligt.

Omega färdigfoder till den dräktiga  
suggan – Diana, Dolly och Dana
Det optimala fodret till dräktiga suggor är annorlun-
da än ett modernt digivningsfoder. Under dräktighet-
en är det en fördel att fodret innehåller hög andel 
funktionella fibrer. Det ger en mättnadskänsla och 
den dräktiga suggan kan utnyttja de fiberrika foder-
råvarorna effektivt, vilket vårt nya energivärderings- 
system tar hänsyn till. 

Vi erbjuder tre fiberrika färdigfoder till dräktiga 
suggor. Diana är vårt premiumfoder med Omega 3-
och syrakoncept och det passar extra bra i slutet 
av dräktighetstiden. Dolly är något enklare, men är 
ett utmärkt och prisvärt alternativ när du bara vill 

använda ett dräktighetsfoder. Dana är ett helt nytt 
foder och ska i första hand användas under den 
första tiden av dräktigheten, då proteinbehovet är 
lägre och dagsgivan är högre till suggor som behöver 
återhämta hullet.

Via och GrisaLätt – viktiga övergångs-
foder tiden runt grisning
Dagarna kring grisning är en känslig tid för suggan. 
Varken det fiberrika dräktighetsfodret eller det mer 
koncentrerade digivningsfodret är idealiskt under 
denna tid. Vi rekommenderar övergångsfodret Via 
för denna period. För dig som inte kan hantera ett 
tredje färdigfoder eller blandar foder själv erbjuder 
vi kompletteringsfodret GrisaLätt. Båda produkterna 
ger långtidsverkande energi som ger suggan kraft att 
klara grisningen bättre, förhindrar förstoppning hos 
suggan och ökar smågrisarnas chans till överlevnad.

Saga – foder till växande gyltor och 
enhetsfoder till suggor
Saga är samlingsnamnet för våra foder till hybrid- 
gyltor och renrasiga avelsdjur. Saga finns också i en 
variant som som passar utmärkt som enhetsfoder till 
dräktiga och digivande suggor.

Omega X – suggkoncentrat för alla 
faser
Med Lantmännens breda sortiment av Omega X 
suggkoncentrat 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 lös-
ningen med din gårds förutsättningar.

Omega Mix – flexibla suggpremixer
Blandar du foder hemma på gården och dessutom 
har tillgång till proteinfodermedel har vi ett sorti-
ment av premixer som passar olika råvarukombina-
tioner. Med hjälp av våra säljare kan vi även ta fram 
skräddarsydda premixer till dig om behovet finns.

Vår bästa foderlösning med färdigfoder

För dig som blandar foder själv erbjuder vi motsvarande lösning som ovan



Nytt energivärderingssystem – bättre  
precision

Fasutfodring av dräktiga suggor – 
nytt foder: Dana under tidig dräktighet

Fler rena aminosyror – klimatsmart och 
lönsamt

Dubbel nivå av enzymet fytas – sparar 
fosfor och bra för miljön

Organiskt bundna spårämnen – mer 
tillgängliga för suggan

Polyfenoler, antioxidanter med mervärde – 
stärker suggans immunförsvar

Det dagliga foderintaget styr fodervalet – 
gram aminosyror per dag är det viktiga

Omega Extra – toppfoder till suggor som 
inte orkar äta ordentligt

GrisaLätt – tillskottsfodret som ger lättare 
grisning och fler levande smågrisar

Vill du veta mer? Kontakta din säljare eller 

ring kundtjänst på 0771-111 222.

Nyheter! 

Klimatsmart grisproduktion
Omega suggfoder är effektiva foder som ger låg 
foderförbrukning per producerad smågris. Detta i 
kombination med stor användning av biprodukter 
från livsmedelsindustrin i Lantmännens foder och 
våra kunders hemmablandade grisfoder bidrar till 
att svenskt griskött är ett mycket klimatsmart val. 
Tack vare tillgången till många rena aminosyror kan 
vi också minska vårt behov av importerade protein-
fodermedel på samma gång som vi höjer prestandan 
på våra foder.

Goda råd om utfodring 
Lika viktigt som att olika suggfoder har rätt sam-
mansättning är att de utfodras på rätt sätt och vid 
rätt tillfälle. Idealiskt är att alla foderbyten sker suc-
cessivt under ett par dagar.

Om du inte kan hantera övergångsfodret Via eller 
tillskottsfodret GrisaLätt är vår rekommendation att 
ge suggorna en blandning av digivningsfodret och 
dräktighetsfodret från fem dagar före grisning till 
fem dagar efter.

Tänk på att ge suggor 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 foder-
givan för snabbt efter grisning då det finns risk för 
fodervägran. Den maximala mjölkproduktionen 
infaller först efter ett par veckor.

Även med riktigt bra foder tappar en del suggor 
vikt under digivningen och vår rekommendation 
är att återställa hullet redan den första månaden av 
dräktigheten genom att ge magra suggor en förhöjd 
giva. 
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