
Delta slaktgrisfoder
Sortimentet som gör skillnad
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Fasutfodra dina slaktgrisar! 
Slaktgrisperioden delar vi in i sex olika faser, speciellt 
anpassade till djurens vikt och behov.  Vi tar hänsyn till 
alla viktiga aminosyror för att optimera foder- 
utnyttjande och köttansättning. Vi erbjuder ett brett 
sortiment av såväl färdigfoder, koncentrat och premix-
er för att finna foderlösningar som kommer så nära 
djurens behov av näringsämnen som möjligt. Vi kallar 
det Precisionsutfodring. 

Vi vill erbjuda alternativ med fasutfodring på alla går-
dar där det är tekniskt möjligt. Det är extra intressant 
idag då skillnaden i vikt mellan den nyinsatta och den 
slaktfärdiga grisen kanske är större än någonsin. Slakt- 
grisarna behov av näringsämnen är som högst hos 
den unga grisen och sjunker med stigande ålder och 
vikt. För att utnyttja grisen tillväxtpotential ska fodret 
i början av uppfödningen vara rikt på både energi och 
aminosyror samt vara extra smakligt för att stimulera 
ett högt foderintag. 

Med en väl genomtänkt strategi för att fasutfodra slakt- 
grisar sparar du både protein, miljö och inte minst 
pengar. I de flesta fall blir fasutfodringen både bättre 
och effektivare om du kan hantera två färdigfoder,  
koncentrat eller premixer. Lantmännens slaktgrisfod-
er är mycket flexibla och finns i många varianter och 
nivåer. Det ger helt enkelt fantastiska förutsättningar för  
fasutfodring.

Utvecklingen går ständigt framåt och Lantmännen kan med glädje presentera en ny, 
uppdaterad version av våra populära Delta-foder. Lantmännens sortiment för slakt- 
grisar är moderna och flexibla foder i enlighet med de senaste rönen och avels- 
materialen. Nyheter är att vi lanserar fler faser i vårt foderprogram. Med tillgång till 
fler aminosyror kan vi höja prestandan utan att höja proteinhalten. Våra koncentrat 
har blivit mer koncentrerade och därmed mer kostnadseffektiva. Vi fortsätter att  
använda oss av organiskt selen så att dagens snabbväxande grisar kan tillgodogöra 
sig detta viktiga spårämne effektivt.

Tillsammans optimerar vi 
din produktion

Fasutfodring

Startfas Mittfas Slutfas
Vete 41 43 45

Korn 40 43 45

Deltex K startfas 19 9

Deltex K slutfas 5 10

Grisen behöver inte protein 
Protein är uppbyggt av ett antal aminosyror och det är 
dessa som grisen har behov av. Vissa aminosyror är 
livsnödvändiga för grisen och måste finnas i rätt mängd 
och rätt förhållande för att grisens kapacitet att växa, 
utnyttja fodret och sätta muskler ska utnyttjas optimalt. 
Idag har vi tack vare samarbete med bland annat en 
av världens största aminosyratillverkare tillgång till ett 
stort antal renframställda viktiga aminosyrorna. Vi kan 
därför höja prestandan på våra foder utan att behöva 
höja proteinhalten. Det finns väldigt många fördelar 
med att tillgodose djurens behov av varje enskild  
aminosyra i de olika faserna i grisens liv. Det blir inget 
slöseri med näringsämnen, vi minskar vårt behov av att 
importera proteinfodermedel och grisen belastas inte 
av överskott av protein. Bra för hållbarhet, miljö och 
ekonomi. 

Delta F – Färdigfoder till slaktgrisar 
Delta F är ett mycket brett sortiment av färdigfoder till 
slaktgrisar.  De är indelade i sex olika faser och första 
siffran i namnet anger vilken fas fodret tillhör. En  
nyhet är att vi nu erbjuder ett Fas 0-foder med extra 
högt innehåll av aminosyror och energi. Det kan med 
fördel användas som ett insättningsfoder och passar 
extra bra om grisarna inte är så tunga vid insättnin-
gen. Vårt Fas 0-foder är dessutom mycket lämpligt att 
användas redan i tillväxtavdelningen då smågrisarna 
väger mer än 20 kg. 

Våra färdigfoder kan fås som pelletskross, pellets eller 
som värmebehandlat mjöl. Vi har varianter för att passa 
råvaror som sätts till på gården, exempelvis drank. Det 
finns även varianter med tillsats av vårt kända  
ORCA-koncept, som ser till att det inte sker några  
oönskade feljäsningar i blötfodret. 

DeltaMix P – Premixer till grisar 
DeltaMix är samlingsnamnet på Lantmännens pre-
mixer till slaktgrisar. I sortimentet finns premixer som 
passar till de allra flesta råvarukombinationer som kan 
finnas på landets grisgårdar och vi har även möjlighet 
att ta fram gårdsanpassade premixer vid behov. Vi har 
koncentrerade premixer i mjölform som innehåller de 
viktigaste aminosyrorna, mineralämnen och vitamin-
er. Sortimentet innehåller dessutom premixer med 
högre inblandning, som levereras som värmebehandlat 
mjöl. I premixen ingår då även högvärdigt protein som 
minskar behovet av att tillsätta annan proteinkälla på 
gården.

Tillsammans hittar vi den rätta  
helhetslösningen 
Våra Piggforsäljare är kunniga på såväl foder, utfodring 
som skötselrutiner och tillsammans med dig och din 
personal kan de hitta den optimala helhetslösningen på 
din gård. 

Vi hjälper till att värdera både gårdens egna råvaror 
och inköpta fodermedel. Med foderlösningen får du 
också goda råd hur utfodringen kan optimeras för att få 
ut mesta möjliga värde av både fodret och djuren. Våra 
duktiga säljare hjälper er med att ta fram rätt produkt 
och rätt foderrecept för att  optimera er slaktgris- 
produktion.
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Blötutfodring till slaktgrisar är vanligt och 
fungerar som regel väldigt väl så länge det 
är rätt balans mellan mikroorganismerna i 
anläggningen. ORCA hämmar tillväxten av 
många oönskade mikroorganismer och är 
dessutom ett effektivt konserveringsmedel. 
Färdigfoder med ORCA kan man använda 
kontinuerligt för att säkra upp en god hy-
gien i foderblandningen. I vissa fall räcker 
det att köra ORCA då man ser tendenser 
till jäsning eller sämre foderintag, exem-
pelvis under sommarmånaderna.

Deltex K – Koncentrat till slaktgrisar 
Våra koncentrat Deltex K är utformade så att de till-
sammans med de råvaror som redan finns på gården 
ger foder som motsvarar vårt breda färdigfoder- 
sortiment. Vi har koncentrat som passar de sex olika 
faserna och de kan fås både som pelletskross och som 
värmebehandlat mjöl. I det breda sortimentet finns 
foder speciellt anpassade till användning av åkerbönor, 
ärter, drank med mera. Våra duktiga säljare hjälper dig 
med att ta fram rätt produkt och rätt foderrecept för att 
optimera din slaktgrisproduktion.
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Vill du veta mer? Kontakta din säljare eller 
ring kundtjänst på 0771-111 222. lantmannenlantbruk.se

Delta F - Färdigfoder
Deltex K - Koncentrat
DeltaMix P - Premixer 

• Foder anpassade för den nya genetiken

• Sex olika faser, speciellt anpassade till djurens vikt och behov

• Vi tar hänsyn till alla viktiga aminosyror för optimal tillväxt och köttansättning

• Flera möjligheter till fasutfodring vilket ger bättre tillväxt till en lägre kostnad

• Oberoende av råvarorna på gården kan vi erbjuda bra lösningar

• Tillsammans hittar vi den rätta helhetslösningen

Delta slaktgrisfoder

Utveckling – Resultat – Framtid 

Kvalitetsfoder från Lantmännen
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