
Alfa smågrisfoder
Den bästa start en gris kan få



ligt så att smågrisarna börjar äta det tidigt. Det är en 
liten mängd prestarter som den lilla grisen äter i BB, 
men det är nog så viktigt för dess framtid.

Gottfrid – Avvänjningsfoder
Gottfrid är vårt  trygga avvänjningsfoder som uppdat-
erats med ny, viktig kunskap. Fokus är fortfarande på 
att smågrisen ska hålla sig frisk under avvänjningen. 
Börja utfodringen av Gottfrid redan de sista dagarna i 
BB så att grisarna inte får ett foderbyte i samband med 
flytten till tillväxtstallet.

Kurant – Det snälla tillväxtfodret
När avvänjningsperioden är över finns goda skäl att 
låta smågrisen växa fort och effektivt. Med Kurant blir 
övergången extra vänligt. Energirika, vänliga och smält-
bara råvaror lägger grunden för detta.

Rappid – Det snabba tillväxtfodret
Med bra miljö och rätt skötsel kan den moderna tillväxt- 
grisen växa riktigt fort. Det höga aminosyrainnehållet 
i Rappid ger dem de bästa förutsättningar att utnyttja 
potentialen.

Pirat – Det lite enklare tillväxtfodret
När miljön är riktigt bra eller då man inte vill maxi- 
mera tillväxten så kan det vara ekonomiskt intressant 
att använda tillväxtfodret Pirat. Nivån av aminosyrorna 
är fortfarande hög och i god balans, men råvaruvalet är 
något bredare. 

Smidig – Enhetsfoder
Ibland finns inte förutsättningen att utfodra smågrisen 
med flera olika foder och då är Smidig det rätta alter- 
nativet. Det är ett enhetsfoder som kan användas från 
den första levnadsveckan i BB fram till smågrisen 
lämnar tillväxtstallet. Med Smidig , blir det inga foder-
byten och goda möjligheter att uppfödningen blir utan 

Bra smågrisfoder är en framgångsfaktor, men det kanske viktigaste fodret i 
smågrisproduktionen är  fodret till den digivande suggan. En sugga som mjölkar 
bra föder fram tunga smågrisar som har goda möjligheter att klara avvänjningen 
bra. Med våra smågrisfoder redan från start i BB, bra utfodringsrutiner och sköt-
sel finns de bästa  förutsättningar att smågrisens resa från födsel till slaktgrisstal-
let blir både bekymmersfri och effektiv. 

Förbered för flera faser
Lantmännen är stolta över att presentera vårt nya sor-
timent av smågrisfoder. Vi är måna om att ha ett brett 
sortiment för att kunna erbjuda en bra lösning för alla 
situationer. Vår grundidé är också att det finns klara 
fördelar med att använda flera foder till smågrisen. Det 
är skilda utmaningar vid olika faser i smågrisens liv 
och för både deras hälsa och er ekonomi så föreslår vi 
ett foderprogram med tre- eller fyra faser.

Viktiga nyheter
Dagens smågrisar har en fantastisk potential att växa 
fort och effektivt. Våra nya foder ger dem förutsätt- 
ningar för det. De är framtagna enligt de senaste  
internationella rönen och inte minst från vårt samar-
bete med forskningsanläggningen för foder; Schothorst 
Feed Research. 

Vi har också ett partnerskap med en av de ledande 
tillverkarna av rena aminosyror och får därigenom 
tillgång till nya livsnödvändiga aminosyror, som gör 
att vi kan hålla proteinhalten låg i våra foder, men med 
full effektivitet. I våra smågrisfoder har vi dessutom ett 
unikt koncept med olika antioxidanter för att motverka 
konsekvenserna av stress.

Premiär – Prestarter
Smågrisen ska lära sig att äta torrfoder redan när den 
går hos suggan för att den ska klara avvänjningen så 
bekymmersfritt som möjligt. Torrfodret utvecklar deras 
mag-tarmkanal så den är bättre förberedd att gå från 
mjölk till enbart smågrisfoder. Premiär är en Prestarter 
som består av de finaste råvarorna och är extra smak-
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problem.

Zink eller inte zink?
Intresset för att avvänja med foder utan zink i högdos 
ökar. Det pågår mycket forskning kring utfodring av 
smågrisar vid avvänjningen. I Gottfrid utnyttjar vi den 
kunskap vi har redan idag. Vi har också två nya kon-
ceptfoder, Radikal och WinWean som står under stän-
dig utveckling för att uppdateras med de senaste rönen. 
Fortfarande har vi kvar två avvänjningsfoder med zink 
i högdos; Zigge Start och Zigge Max, som är tillåtna att 
använda fram till juni 2022.

Alfa X – Smågriskoncentrat
För dig som föredrar att blanda ditt smågrisfoder 
själv kan vi erbjuda koncentrat som tillsammans med 
gårdens spannmål ger motsvarande foder som våra 
färdigfoder. Koncentraten heter Alfa X och finns för 
tillverkning av såväl, avvänjnings-,  tillväxt- som en-
hetsfoder.

AlfaMix – Smågrispremix
Är du hemma-blandare och förutom spannmål dess- 
utom har proteinfodermedel på gården kan vi tillhan-
dahålla AlfaMix smågrispremixer som ger fullvärdiga 

enhetsfoder och tillväxtfoder. 

När smågrisen inte är smågris längre
Idag är det inte ovanligt att grisarna väger betydligt mer 
än 20 kg  när de lämnar tillväxtstallet. Finns det tekn-
iska möjligheter så finns det då anledning att utfodra 
ett riktigt bra slaktgrisfoder i slutet av tillväxtperioden. 
Utan att göra avkall på tillväxt och foderutnyttjande kan 
du få en billigare foderlösning. 
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Goda foderråd
• Lär smågrisen äta torrfoder redan i BB

• Det ska vara torrt och varmt i tillväxtavdelningen innan smågrisarna flyttas dit

• Se till att vattnet är friskt och att vattennipplarna sitter på rätt höjd

• Stimulera foderintaget direkt efter avvänjning. Grisarna får aldrig svälta, då förstörs tarmen. 

• Undvik alltid foderbyte i samband med avvänjningen. Börja ge avvänjningsfodret i BB några dagar 
innan avvänjning, eller ta med fodret från BB in i tillväxtstallet de första dagarna.

• Växla över från avvänjningsfoder till tillväxtfoder succesivt under några dagar

• Utnyttja tillväxtgrisens kapacitet att växa genom att ge dem ett bra tillväxtfoder i riklig tillgång

• När smågrisen väger mer än 20 kg är den mogen att äta ett riktigt bra slaktgrisfoder. Vi rekommender-
ar Delta F1102 eller motsvarande gårdsblandning.

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

Alfa smågrisfoder
Alfa – Smågrisfärdigfoder

AlfaX – Smågriskoncentrat

AlfaMix - Smågrispremix

Den bästa start en gris kan få!

Nyheter! 


