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Piggfor Sund EKO-foder  
gör skillnad på gården
Det nya djurmaterialet kräver ett bättre foder och utma-
ningen i den ekologiska produktionen är att försörja 
fodret med aminosyror som behövs för tillväxten och 
för suggans mjölkproduktion. I vårt nya sortiment har 
vi tack vare en bred råvarubas av hög kvalitet lyckats 
optimera aminosyranivåerna. 

I våra ekologiska färdigfoder finns alla de näringsäm-
nen som djuren behöver. I sortimentet finner du foder 
till såväl suggor som smågrisar och slaktgrisar. Blandar 
du ditt eget foder så kan vi erbjuda motsvarande sorti-
ment i koncentratform. Koncentraten blandas med 
gårdens egen spannmål och kan med fördel komplet-
teras med ärtor, åkerbönor och andra baljväxter. Det är 
viktigt att fodret blandas enligt våra rekommendationer 
så inte andelen konventionella råvaror överstiger 5 pro-
cent av den totala mängden foder. Din säljare hjälper 
dig gärna med en skräddarsydd foderoptimering och 
en fodernorm som är anpassad till din gård.

Sund EKO



Sund Sofina
Färdigfoder till suggor. Innehåller alla näringsäm-
nen den digivande suggan behöver för att producera 
på en hög nivå med bibehållen god fruktsamhet och 
hållbarhet. Sund Sofina passar även den dräktiga 
suggan och då finns också möjligheten att späda 
fodret med grovfoder eller spannmål.
Sund Soex
Flexibelt koncentrat som tillsammans med spann-
mål kan användas för att göra foder till såväl digi-
vande som dräktiga suggor eller till ett enhetsfoder 
för alla suggor. Med ytterligare tillsats av proteinrika 
fodermedel finns även möjlighet att tillverka ett 
slaktgrisfoder.
Sund Kulting
Smakligt och energirikt färdigfoder till smågrisar 
som ger bästa möjliga start för grisen efter avvänj-
ningen.
Sund Kultex
Koncentrat som tillsammans med spannmål ger ett 
aminosyrarikt smågrisfoder med god potential för 
hög tillväxt och bra foderutnyttjande.

Sund Grymt
Ett energi- och aminosyrarikt färdigfoder till 
slaktgrisar med prestanda för hög tillväxt och god 
köttansättning.
Sund Grymtex
Flexibelt koncentrat som tillsammans med spann-
mål ger ett aminosyrarikt slaktgrisfoder. Finns 
tillgång till ärter, åkerbönor eller andra proteinrika 
fodermedel kan aminosyranivån i fodret höjas 
ytterligare.
Kompakt 2527 
En gårdspremix för suggor avsedd att användas 
tillsammans med spannmål och proteinfodermedel. 
Vid integrerad produktion med hemmaberedning av 
foder och begränsat med koncentratbehållare så kan 
man komplettera slaktgrisfodret med denna premix. 
Foderblandningen kan då även utfodras till suggor 
eftersom Kompakt 2527 höjer halten vitaminer och 
mineralämnen

Vi kan stolt presentera ett nytt komplett sortiment ekologiska 
foder som passar till både KRAV och EU-ekologisk produktion. 
Vi erbjuder foder som ger friska och starka djur med hög pro-
duktion och hållbarhet. Det säkrar vi genom noggrant utvalda 
råvaror med känt ursprung och högt näringsinnehåll.  

Sund EKO

Hög avkastning med rätt kvalitetsfoder
Piggfor Sund för alla tillfällen


