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Djur Produkt Situation Argument Instruktion Åtgång
Kavat 
Mjölknäring

Innan kalven klarar sig 
på fast föda

Mycket energi- och proteinrik kalvnäring, speciellt framtagen för hög 
tillväxt från dag ett. Det höga näringsinnehållet gynnar dessutom 
kvigans juverutveckling positivt.

Blanda 150 g pulver (ca 2,8 dl) per liter varmt 
vatten (40-45 grader). Blanda tills pulvret löst sig. 
Tillsätt resterande mängd vatten (37-38 grader)

50 kg per 
kalv

Rustik  
Mjölknäring

Innan kalven klarar sig 
på fast föda

En näringsrik kalvnäring med hög löslighet och bra smältbarhet. 
Passar till alla typer av uppfödning av kalvar.

För medelhög tillväxt blanda 130 g pulver (ca 2,4 
dl) med 8,7 dl vatten för en liter. Blanda som ovan.

50 kg per 
kalv

Royal  
Mjölknäring

Innan kalven klarar sig 
på fast föda

En skummjölksbaserad kalvnäring med mycket hög halt av 
skummjölk; 40 %. En mycket smaklig produkt som passar särskilt bra 
till de yngsta kalvarna. Royal är inte lämplig att syra. 

Blanda 125 g pulver per liter varmt vatten (40-45 
grader). Blanda tills pulvret löst sig. Tillsätt rester-
ande mängd vatten (37-38 grader).

50 kg per 
kalv

Topstart
Mjölknäring

Innan kalven klarar sig 
på fast föda

En bra och prisvärd kalvnäring med en god balans mellan protein och 
energi. Innehåller probiotika för friskare kalvar. 

Samma som ovan. 50 kg per 
kalv

Idol Färdigfoder till unga  
kalvar de första tre  
månaderna

Idol är ett specialdesignat kraftfoder till den unga kalven som an-
vänds under de tre första månaderna. Ett mycket smakligt foder som 
bidrar till en god vomutveckling. Passar till alla kalvar. 

Fri tillgång. När kalven äter 1 kg/dag under tre 
dagar i sträck kan den avvänjas från kalvnäring.

75 kg per 
kalv

Vitaladd För dig som utfodrar 
med helmjölk

Vitaladd är ett komplement som blandas med helmjölk för att säk-
erställa tillförseln av nödvändiga mineraler och vitaminer. Innehåller 
citronsyra vilket sänker pH och förbättrar den hygieniska kvaliteten.

5-10 g pulver per liter mjölk under hela mjölk-
perioden. Den högre doseringen ger en kraftigare 
pH-sänkning och tjockare mjölk (koagulation)

ca 2 kg per 
kalv

Coloboost Vid dålig råmjölks-
kvalitet

Coloboost innehåller ca 10 % kolostrumpulver samt bidrar med pre- 
och probiotika, nödvändiga vitaminer och immunoglobuliner, spår-
element samt energi. Coloboost är ett komplement till råmjölk.

Ge kalven en spruta Coloboost vid födseln eller 
absolut inom de första sex timmarna. Vid behov 
kan ytterligare en spruta ges sex timmar senare.

1-2 doser 
per kalv

Ideal Färdigfoder till alla 
växande nöt från fjärde 
levnadsmånaden

Ett färdigfoder helt utan råvaror från sojaböna och oljepalm. Råva-
rorna kommer i första hand från Sverige men när dessa inte räcker till 
ingår även råvaror från Europa.

Utfodra med 1% av levandevikten, öka eller  
minska beroende på önskad tillväxt.

1–6 kg  
per djur  
och dag

Idex Koncentrat som  
blandas med egen 
spannmål

För dig med egen spannmål. Idex är ett proteinrikt foder anpassat 
för att ge växande och mjölkande djur de byggstenar som krävs för 
tillväxt och mjölkproduktion.

Utfodras tillsammans med grovfoder och  
spannmål. Till växande djur blandas 30/70 med 
spannmål och till lakterande djur blandas 50/50 
med spannmål.

0,3–7 kg  
per djur  
och dag
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Djur Produkt Situation Argument Instruktion Åtgång
Idissla Färdigfoder till dikor 

eller mjölkkor före och 
efter kalvning 

Ett mycket smakligt specialdesignat kraftfoder till den unga kalven. 
Bidrar till bra vomutvecklingoch hög tillväxt. Används även till äldre 
djur som utfodras med säckad vara.

Utfodras tillsammans med grovfoder och 
vatten. 2–15 kg beroende på önskad  
produktion.

2–15 kg  
per djur  
och dag

Sund Friskus Färdigfoder till unga  
kalvar de första tre  
månaderna

Sund Friskus är ett specialsammansatt ekologiskt kraftfoder som 
ger den lilla kalven en bra start. Fodret hjälper kalven att utvecklas 
från enkelmagad till idisslare.

Fri tillgång. När kalven äter 1 kg/dag kan den 
avvänjas från kalvnäring.

75 kg per kalv

Sund Merax Ekologiskt koncentrat 
till nöt och får

Ett proteinrikt koncentrat som blandas med egen spannmål. Fodret 
tillför protein så att växande djur får byggstenar att växa på och
mjölkande djur att producera mjölk. Kopparinnehållet är lågt för att 
passa får. Godkänt för användning i KRAV-certifierade besättningar.

Utfodras tillsammans med grovfoder och 
spannmål med så många kilo som behövs  
för att uppnå önskad produktion.

0,5–4 kg per djur  
och dag

Mineralhink 
Nöt 

För praktisk mineral- 
utfodring på bete

Mineralhink Nöt är ett mineralfoder i blockform som är anpassat för 
bete. Den höga smakligheten borgar för bra konsumtion.

Placera hinken ute på betet vid t ex  
vattenkar.

1 hink per 
10 djur

Effekt
Mineralfoder

Finns för alla faser i 
djurens utveckling

Ett smakligt granulerat mineralfoder som finns i olika varianter för 
olika situationer och behov. Läs Mineralfoderguiden från Lantmän-
nen för vägledning.

Kan ges separat som ett smakligt tillskott 
eller blandas i foder.

Cirka 100 gram 
per djur och dag

Protect  
Energibalans 

Till kor vid akut energi-
brist eller negativ 
energibalans

Protect Energibalans är ett koncentrerat dietfoder som innehåller 
Propylenglykol som snabbt återställer blodsockret vid akut energi-
brist (acetonemi). Även till tackor.

Blanda 0,3 l Energibalans med 0,7 l vatten 
och ge 2 ggr per dag i tre dagar. (Tackor 0,1 l 
+ 0,2 l vatten).

1 förp. om 1,8 l 
per behandlad ko

Protect 
Foderjäst

Vid dålig aptit, B-vita-
minbrist och glanslös 
päls

Protect Foderjäst stimulerar aptiten, stabiliserar mag- tarmfloran 
och bidrar med näring till mikroorganismerna. Produkten blandas in 
i foder.

Blanda dagligen med foder. Nötkreatur: 400-
800 g/dag. Kalv: 
100-400 g

Diakur Super I samband med mag-
störning t.ex. vid diarré

Diakur är en exklusiv elektrolytprodukt som återställer vätske- och 
elektrolytbalansen hos kalvar. Innehåller citrusfiber som binder  
bakterier och glukos som ger extra energi.

50–75 gram Diakur Super blandas per liter 
ljummen mjölk, mjölkersättning eller vatten. 
Produkten utfodras direkt tre gånger per dag.

300–450 g per 
djur  
och dag

Saltbalans 
Nöt+

I samband med diarré Saltbalans är en elektrolytprodukt som effektivt återställer vätske- 
och elektrolytbalansen hos kalvar. Stimulerar kroppens naturliga 
vätskereglerande system med hjälp av AS-faktor - ett Lantmännen-
unikt koncept.

Brukslösning tillreds genom att blanda 
30 gram, ett rågat mått, Saltbalans Nöt+ 
per liter ljummet vatten. Minska mängden 
kalvnäring och utfodra 2 liter 3 ggr/dag.

120–180 g per 
djur 
och dag
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Djur Produkt Situation Argument Instruktion Åtgång
Porcolac 
Extra  
Mjölk-
ersättning

För att stötta 
smågrisar efter föd-
seln och i samband 
med avvänjning

Porcolac Extra är är en mjölkersättning som har tagits fram för att 
stötta  smågrisarna efter födseln och under avvänjningen. Porcolac 
Extra är en premiumprodukt som ges till grisar under 2 olika perioder: 
två dagar efter födsel fram till dag 14 samt fem dagar innan  
avvänjning fram till avvänjning.

1 kg Porcolac Extra blandas med 3 l 45-55° vatten 
ger 6 l färdig blandning. Efter födseln utfodras kullen 
två gånger per dag enligt följande schema: 250 ml 
dag 2-4, 350 ml dag 5-7 och 500 ml vecka 2. Vid av-
vänjning utfodras 200 ml per gris och dag, 2 ggr/dag

1,3-1,5 
liter per 
smågris

Parvel Mjölk- 
ersättning

För smågris i stora 
kullar

Parvel är ett foder med hög andel mjölkprodukter. Parvel utfodras torrt 
tillsammans med annat startfoder eller torv. Hjälper smågrisen att 
komma igång snabbt med att äta torrfoder tack vare hög smaklighet 
och att Parvel liknar suggans mjölk.

Ge torrt. Börja 10 dagar efter födseln med 1 dl/kull. 
Öka successivt och blanda gärna med torv eller tor-
rfoder. Efter avvänjning - ge ca 0,5 kg/gris och dag 
under första 10 dagar.

0,5–1 kg 
per gris

PiggyLift För smågris i stora 
kullar och svaga 
grisar i behov av 
extra energi

PiggyLift är ett snabbverkande näringstillskott som ger ett ökat  
råmjölksintag och därmed även ett stärkt immunförsvar. Det  
räddar svaga grisars liv och ger friska grisar lägre dödlighet. PiggyLift 
förhindrar även E.coli och andra patogena bakterier.

Ge 1-2 doser PiggyLift efter födsel till små och kalla 
grisar, om nödvändigt upprepa nästa dag.

1 dos = 2 
ml

Växfor Från födseln och 
fram till grisarna 
väger 25-30 kg

Växfor är ett smakligt och vänligt foder för smågrisar. De små pelletsen 
gör att smågrisarna lätt och gärna äter fodret. Växfor ger smågrisen 
förutsättning för att växa snabbt och effektivt.

Börja en vecka efter födseln. Ge fri tillgång eller 5 % 
av levandevikten fram till 25 kg.

40 kg  
per gris

Protect  
TorvoGo

Efter diperioden 
och i stressande 
situationer

Torvprodukter tillgodoser grisarnas naturliga beteende att böka i 
jorden och har en stressdämpande effekt. Ge TorvoGo två gånger per 
dag i sådan mängd att grisarna har tillgång under 1 - 2 timmar.

Använd under de första veckorna efter avvänjning  
då grisarna är extra känsliga för mag- och tarm-
störningar. TorvoGo kan fuktas med vatten.

1-3 liter 
per kull  
och dag

Torvojärn 
Extra

Järntillskott  
basalternativ

Alla smågrisar behöver extra järntillskott. TorvoJärn innehåller järn 
från tre olika källor för bästa upptag. Smågrisar är nyfikna och  
bökandet i torven håller dem sysselsatta.

Börja tre dagar efter födseln. Ge 0,5 dl/gris och dag 
fram till avvänjning.

0,8–1,5 l 
per gris

Järnpasta Järntillskott där  
extra säkerhet 
önskas

Alla smågrisar behöver extra järntillskott. Järnpasta används som  
stötdos i munnen. Innehåller också A-, D- och E-vitamin samt  
mjölksyrabakterier för att stabilisera magen.

Efter att de fått råmjölk. 1,5 ml per smågris inom tre 
dygn efter födseln.

1 tub =  
50 grisar

Sortimentsöversikt
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Djur Produkt Situation Argument Instruktion Åtgång
Protect Järn-
pellets

Uppföljande 
järntillskott

Ett smakligt pelleterat järntillskott för diande smågrisar. Protect  
järnpellets innehåller järn från flera olika järnkällor för att säkerställa 
ett optimalt upptag.

Används som uppföljning till Protect Järnpasta eller 
annan järnbehandling. 

En säck (20 
kg) räcker 
till cirka 150 
smågrisar.

Saltbalans 
Gris+

Tillskott vid  
magstörning

Saltbalans Gris+ hjälper till att stabilisera vätskebalansen under och 
efter magstörningar. Använd gärna för att förebygga problem vid  
t ex avvänjning. Innhåller AS-faktor, ett kroppseget protein som 
naturligt reglerar vätskebalansen i tarmen.

Blanda 30 g/l. Ge fri tillgång vid magstörning. Blanda 
gärna med torv.

0,5–2 l  
per djur och 
dag

Slaktfor Från 25 kg och 
fram till slakt

Slaktfor färdigfoder innehåller allt en växande gris behöver. Fodret 
har lagom proteinhalt för bästa magfunktion och är helt vegetabiliskt. 
Ger snabb tillväxt och bra köttansättning.

Ge från 25 kg fritt tills de äter 2,8 kg/dag uppdelat på 
2 tillfällen. Ge sedan vid 2,8 kg/dag fram till slakt.

250 kg  
per gris

Piggex Koncentrat som 
blandas med 
spannmål

Pelletskross som kan utfodras till både slaktgris och suggor. Fodret 
innehåller proteinråvaror med hög kvalitet. Innehåller även alla  
vitaminer och mineralämnen som behövs för ett fullvärdigt foder.

Blanda 15 % koncentrat och 85 % spannmål (max 20 
% havre) i givor som Slaktfor (se ovan).

40 kg  
per gris

Suggfor Färdigfoder för 
alla suggor

Används till både digivande och dräktiga suggor. Suggfor pelletskross 
är ett foder som klarar alla faser i suggans liv. Fodret är smakligt och 
ger förutsättningar för god mjölkproduktion.

Ge 2,4 kg/dag under sinperioden, gärna med grov-
foder. Öka under 10 dagar från dagen efter grisning 
tills full giva på 2 kg + 0,6 kg/smågris uppnåtts.

1 400 kg per 
sugga och år

Sow  
FiberLac

Perioden kring  
grisningen

Fiberrikt foder som förebygger förstoppning och dödfödda smågrisar. 
Ökar överlevnaden hos svagfödda smågrisar och stimulerar suggans 
foderintag efter grisningen.

Ge suggan 400-500 gram per dag med början cirka 
5 dagar före till 5 dagar efter grisning.

4-5 kg per 
sugga

Piggex Koncentrat som 
blandas med 
spannmål

Pelletskross som kan utfodras till både slaktgris och suggor. Fodret 
innehåller proteinråvaror med hög kvalitet. Innehåller även alla  
vitaminer och mineralämnen som behövs för ett fullvärdigt foder.

Blanda 12 % koncentrat och 88 % spannmål (max 20 
% havre) i givor som Suggfor (se ovan).

170 kg  
per sugga och 
år

Protect Sel-E Vid risk för  
selenbrist

Till snabbväxande djur och i stressituationer då ett identifierat  
selenbehov föreligger. I andra fall rekommenderar vi Protectprodukter 
som innehåller mindre selen och mer E-vitamin.

Ge 1 g  Protect Sel-E per kg kroppsvikt en gång per 
3-4 veckor.
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Djur Produkt Situation Argument Instruktion Åtgång
Start Fjäderfä Kycklingar Startfoder Kyckling är ett unikt helfoder anpassat för att täcka det 

växande djurets näringsbehov genom en välbalanserad aminosyr-
aprofil. Tack vare den fina strukturen vill kycklingen snabbt börja äta. 
Startfoder Kyckling är ett helt vegetabiliskt foder med proteiner och 
aminosyror som har sitt ursprung från ingående råvaror eller som 
tillsatta aminosyror.

Blivande värphöns: Fri tillgång upp till 7 
veckor.  
Gässling och älling: Fri tillgång under 
första levnadsveckan

0,4–0,7 kg 
per kyckling
ca 0,5 kg/
livdjur

Allfoder Fjäderfä Växande höns Formen av små pellets passar utmärkt när kycklingstadiet är  
passerat. Allfoder Fjäderfä är sammansatt så att det även fungerar 
för andra djurkategorier när du bara vill använda ett foder. Värpande 
djur måste i dessa fall även få snäckskal.

Blivande värphöns: Fri tillgång 7-18 veckor, 
därefter tillsammans med snäckskal.  
Matfågel: Fri tillgång från 3 veckor till slakt.

Fri tillgång

Müslimix Höns-
foder

Basfoder till fjäderfä Müslimix hönsfoder är ett basfoder till fjäderfä. Vår müsli är framta-
gen och optimerad av experter inom hönsnutrition och är väl sam-
mansatt av högkvalitativa, svenska råvaror. Fodret är anpassat för 
att täcka det grundläggande näringsbehovet hos hobbyhöns. 

Fri tillgång. Kompletteras med kalk/snäck-
skal till värpande djur

Fri tillgång

Värp Helfoder Värpande höns Värp Helfoder är ett helfoder i pelletskross och innehåller allt som 
säkerställer en stadig äggproduktion. Fodret är anpassat för att 
täcka hönans näringsbehov vid äggproduktion och ge starka äggskal 
genom en välbalanserad aminosyraprofil.

Fri tillgång. 150 g per 
djur och dag

Värp Guld Värpande höns,  
gulare äggula

Värp Guld består av krossad pellets och innehåller allt som finns i 
Värp Helfoder samt råvaror för en extra gyllene gula. Pelletskross ger 
minimalt foderspill.

Fri tillgång. 150 g per 
djur och dag

Värpex Värpande höns För dig med egen spannmål. Värpex kommer som krossad pellets och 
är komponerad för att blandas med 25-30 procent av din egen 
spannmål, lämpligen vete. 

Blanda med 25-30% vete och fri tillgång 
på snäckskal.

150 g per 
djur och dag

Sund Eko Värp-
foder

Värpande höns Sund Eko Värpfoder består av krossad pellets och innehåller allt för 
att säkerställa en stadig äggproduktion. Ger ägg med starka skal och  
hjälper hönorna att hålla en fin fjäderdräkt. Innehåller ej fiskmjöl.

Fri tillgång. För att vara godkänt och certi-
fierat enligt KRAV krävs att fodret ges med 
minimum 5 procent ekologiskt grovfoder. 

150 g per 
djur och dag

Sortimentsöversikt
Fjäderfä
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Djur Produkt Situation Argument Instruktion Åtgång
Start Fjäderfä Gässlingar och 

ällingar
Har allt den riktigt lilla kycklingen behöver. Tack vare den fina strukturen vill 
kycklingen snabbt börja äta. 

Fri tillgång upp till 2 veckor. ca 1,5 kg/djur

Allfoder 
Fjäderfä

Växande gäss och 
ankor

Formen av små pellets passar utmärkt när kycklingstadiet är passerat. 
Fodret är anpassat för växande fjäderfä med ett näringsinnehåll och amino-
syraprofil som täcker det växande djurets behov samt främjar fjäderdräkten. 

Fri tillgång från 3 veckor till slakt. Vär-
pande djur måste även få snäckskal.

Matfågel: ca 2 kg 
Gås/anka: 10–15 
kg

Allfoder  
Fjäderfä

Värpande gäss och 
ankor

Formen av små pellets passar utmärkt när kycklingstadiet är passerat. Även 
värpande djur kan utfodras med Allfoder Fjäderfä, viktigt är då att djuren 
alltid har fri tillgång till snäckskal eller grov kalk för att säkerställa tillräckligt 
med kalcium för skalproduktion och hållbara ägg.

Fri tillgång tillsammans med snäck-
skal. 

160–200 g per 
djur och dag

Kalkon Start Små kycklingar av 
kalkon, fasan, vaktel 
och viltfågel

Kalkon Start är ett helfoder för de små kycklingarna att starta på. Kalkon 
Start har allt det den riktigt lilla kycklingen behöver.

Fri tillgång 0–4 veckor. Kalkon: ca 4 kg

Kalkon Till-
växt

Växande kalkoner 
och växande 
fasaner

Helfoder i pelletskross. Kalkon Tillväxt är ett kraftfullt foder med anpassade 
nivåer av mineraler och vitaminer. Ger hög och säker tillväxt.

Fri tillgång från 5 veckor till slakt/
utsläpp.

Kalkon: 0,3–0,4 kg 
per djur och dag

Allfoder  
Fjäderfä

Värpande kalkoner Formen av små pellets passar utmärkt när kycklingstadiet är passerat. 
Allfoder Fjäderfä är sammansatt så att det även fungerar för andra djurkat-
egorier när du bara vill använda ett foder. 

Fri tillgång tillsammans med snäck-
skal. 

Ca 0,3 kg per djur 
och dag

Start Fjäderfä Värpande vaktel Start Fjäderfä är ett foder som uppfyller den värpande vaktelns proteinbe-
hov. Måste kompletteras med snäckskal.

Fri tillgång från 10 veckor tillsam-
mans med snäckskal.

Ca 20 g per djur 
och dag

Protect  
Multivitamin

Behov av extra 
vitaminer

Protect Multivitamin är ett flytande kompletteringsfoder avsett att användas 
som extra vitamintillskott när behov av samtliga vitaminer föreligger. Vid 
stressade situationer såsom miljöbyten, foderbyten, sammanslagning av 
djurgrupper, transporter m.m.

Dosering ml/dag:
Värphöns/100 st. 70 ml 
Kycklingar/100 st. 35 ml

Protect  
Levervital

Skyddar leverfunk-
tioner

Protect Levervital ger ett tillfälligt tillskott av vitaminer, extrakt av olika örter 
som gynnar leverns funktioner.

0,75-1 liter Levervital per 1000 liter 
dricksvatten i 5 dagar.
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Djur Produkt Situation Argument Instruktion Åtgång
Pontus 
Lammnäring

När tackans mjölk 
inte räcker till

Pontus Lammnäring ger du till lamm som inte får tillräckligt med 
mjölk från tackan. Resultatet syns snabbt. Lammen mår bra, växer 
fort och utvecklas snabbt till idisslare.

Kan utfodras kall eller varm. Blanda 200 g  
pulver (ca 4,0 dl) med 8 dl vatten.

12–25 kg  
per lamm

Lamm 500 Färdigfoder för 
växande lamm

Ett kraftfoder som gör det möjligt att utnyttja lammens och killingar-
nas tillväxtpotential optimalt. Genom användning av Lamm 500 
minskar risken för att bagglamm drabbas av urinsten.

Utfodra med fri tillgång tillsammans med 
grovfoder och vatten. Vid begränsad giva är det 
viktigt att det finns tillräckligt med ätplatser.

60 kg/lamm
30 kg/killing

Tacka Färdigfoder innan 
och efter lamning/
killing

Färdigfoder som används innan lamning om tackan är i dåligt hull. 
Även efter lamning för att ge förutsättningar till hög mjölkproduktion 
och bra tillväxt hos lammen.

Vid behov ge 0,5 kg innan lamning och efter 
lamning fri tillgång eller 0,5 kg till tackan och 0,5 
kg/lamm.

60–100 kg  
per tacka

Fårex Koncentrat som 
blandas med egen 
spannmål

Använd tillsammans med egenproducerade fodermedel som 
grovfoder och spannmål. Kompletterar foderstaten för en bra 
produktion.

Blandas tillsammans med spannmål i  
förhållandet 50/50. Detta gäller både växande 
lamm och tackor.

30–50 kg  
per tacka  
eller lamm

Sund Friskus Ekologiskt färdig-
foder till nöt & får

Färdigfoder som kompletterar gårdens grovfoder när det inte räcker 
beträffande mängd och kvalitet. Kopparinnehållet är lågt för att även 
passa får. Godkänt för användning i KRAV-certifierade besättningar.

Utfodras tillsammans med grovfoder och vatten. 
Fri eller styrd giva till lamm beroende på önskad 
tillväxt. Tackor utifrån hull och antal lamm.

30 kg per lamm       
30–50 kg per tacka

Sund Merax Ekologiskt  
koncentrat till nöt 
och får

Växande och mjölkande djur. Ett proteinrikt koncentrat som blandas 
med egen spannmål. Fodret tillför protein så att växande djur får 
byggstenar att växa med och mjölkande djur att producera mjölk 
med. Kopparinnehållet är lågt för att passa får. Godkänt för 
användning i KRAV-certifierade besättningar.

Utfodras tillsammans med grovfoder och  
spannmål med så många kilo som behövs för 
att uppnå önskad produktion.

15–25 kg  
per tacka  
eller lamm

Effekt  
Mineralbalja 
Får

Då mineraler ska 
utfodras på bete

För att säkerställa att djuren får tillräckligt med mineraler, 
vitaminer och spårelement. Ger fungerande immunförsvar, tillväxt 
och reproduktion. Innehåller även vitaminer och kan användas under 
stallperioden.

En balja räcker till 20 får. 10–20 g per lamm 
och dag 
15–40 g/vuxet djur 
och dag.

Effekt  
Mineralhink 
Får

Då mineraler ska 
utfodras på bete

Säkerställer att djuren får tillräckligt med mineraler, vitaminer och 
spårelement. Ger fungerande immunförsvar, tillväxt och reproduktion. 

En hink räcker till 40 får. 10–20 g per lamm 
och dag.   
15–40 g/vuxet djur 

Effekt Får 
koppar

När mineraler sak-
nas i foderstaten

Säkerställer att djuren får tillräckligt med mineraler, vitaminer och 
spårelement. Ger fungerande immunförsvar, tillväxt och reproduktion. 
Under perioder när inget kraftfoder ges är det extra viktigt att djuren 
har tillgång till mineralfoder.

Utfodra i Uråsalåda eller motsvarande väder-
skyddat  tråg med fri tillgång.

10 g per lamm 
och dag.
10–25 g/vuxet djur 
och dag.

Sortimentsöversikt

Får och lamm
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Djur Produkt Situation Argument Instruktion Åtgång
Renfor Kraftfoder till vilda  

klövbärare
Ren och Klövvilt. Renfor används för stödutfodring av renar, råd-
jur, hjort och älg när de har svårt att finna naturligt bete. Smakligt 
foder som är anpassat till klövvilt i beskogat område.

Genom foderstation så att fodret håller sig 
torrt. Undvik att utfodra nära trafikerade 
vägar då djuren kommer att samlas runt 
foderstationen.

1–2 kg per  
djur och dag

Rabbfor Används till snabb-
växande kaniner & 
digivande kaniner

Rabbfor är sammansatt för att ge förutsättning till en bra mjölk-
produktion hos honan och bra tillväxt hos kaninungarna. Färdiga 
för slakt på 12–16 veckor.

Fri tillgång samt grovfoder och vatten. 1–2 dl per djur och 
dag beroende på 
ras och storlek

Stampe Underhållsfoder till 
kanin

Stampe är ett kompletteringsfoder som används tillsammans 
med grovfoder för sällskapskaniner. Passar även till marsvin om 
man tillsätter vitamin C i kosten.

Utfodras tillsammans med grovfoder och 
vatten.

1–2 dl per djur och 
dag beroende på 
ras och storlek.

Kanin- och 
marsvins-
pellets

Premiumfoder till kanin 
och marsvin

Kanin- och marsvinspellets är ett komplett och välbalanserat 
foder till kanin och marsvin. Fodret tillgodoser alla de näringskrav 
vuxna kaniner och marsvin har, inklusive det livsviktiga 
c-vitaminet till marsvin. 

Utfodras tillsammans med grovfoder och 
vatten.

20-80 gram per djur 
och dag beroende 
på ras och storlek.

Sortimentsöversikt
Övriga djurslag
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Dos i gram eller milliliter per dag Kulldos
Dos per 100 

individer

Kategori Situation Produkt Argument Kalv Ungdjur Ko Får Lamm Sugga Gris Smågris
Värp-
höns Kyckling

 
Svaga brunster, omlöp, foder- och miljö- 
ombyten. Även för övriga stressmoment.

ADE ADE är förstahandsval för 
utvecklade idisslare. 20 50 125 25 10 35 15 100

Högdräktighet och perioden efter förloss-
ning, särskilt tunga köttraser. Även vid 
användning av färsk eller syrad spannmål 
samt vid olika stressmoment.

E-selen E-selen används vid 
befarad eller konstaterad 
selenbrist. 12 20 50 20 5 20 10 80 12

Foder- och miljöombyten, utfodring av hem-
mablandningar samt övriga stressmoment.

Multi Förstahandsalternativ till 
kalvar, gris och fjäderfä. 18 6 3 27 6 60 60 30

Svaga brunster, omlöp, foder- och miljö- 
ombyten. Även vid övriga stressmoment.

ADE ADE är förstahandsval för 
utvecklade idisslare. 20 50 125 25 10 35 15 100

Högdräktighet och perioden efter förloss-
ning, särskilt tunga köttraser. Även vid 
användning av färsk eller syrad spannmål 
samt vid olika stressmoment.

E-selen E-selen används vid 
befarad eller konstaterad 
selenbrist. 4 8 20 8 2 8 4 30 15 6

Foder- och miljöombyten, utfodring av hem-
mablandningar samt övriga stressmoment.

Multi Multi är förstahands-
alternativ till kalvar, gris 
och fjäderfä.

20 35 10 65 70 35

Avvänjning, smakfel på mjölk, värmestress 
hos kycklingar samt övriga stressmoment.

EC Vitaminer för speciella 
tillfällen främst till gris. C-
vit stärker och förlänger 
effekten av vitamin E.

1,5 3 6 20 20

Dålig aptit, foderleda, vomstörning, päls-
fällning och vid glanslös hårrem

B Blandning av B-vitaminer 
som kan behövas. 2 10 20 3 5 1 10 10

Klövproblem, dålig fjäderdräkt och 
hudförändringar på näbbar och ben

Biotin Viktigaste vitaminen som 
påverkar hår och hud. 40 8 5 5 5

Högdräktighet och perioden efter förlossn-
ing. Vid användning av färsk eller syrad 
spannmål samt övriga stressmoment

E-extra E-extra är en ren 
E-vitamin. 1,5 2 5 2 0,5 2 1 8 3 1,5

Vitamintillskott
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Djur Produkt Situation Argument Instruktion
Havre 
Krossad Hel

Brist på grovfoder eller 
behov av mer näringstätt 
foder

Havre är smakligt och innehåller mycket fiber och fett. Får kan ges 
hel havre. Till övriga djurslag rekommenderas krossning eller  
malning. Krossad havre kan ges som det är till de flesta djurslag.

Beroende på djurslag utfodras krossad eller hel kärna i 
lämpliga givor.

Korn 
Krossad 
Hel

Energifoder i första hand 
till gris och kor men kan 
användas till de flesta 
djurslag

Korn innehåller både stärkelse och en del fiber. Bör krossas  
eller malas innan utfodring. Korn innehåller både stärkelse och en 
del fiber. Ger energi för både tillväxt och mjölkproduktion.

Utfodras krossat eller malt i lämpliga givor.

Fodervete 
Hel

Energifoder Vete innehåller mycket stärkelse och lite fiber och är därför 
energirikt och lätt att tillgodogöra för djuren.

Utfodras krossad eller mald i lämpliga givor.

Majs Energifoder Majs innehåller mycket stärkelse och lite fiber och är därför 
energirikt och lätt att tillgodogöra för djuren.

Utfodras krossad eller mald i lämpliga givor.

Betfor 
Snitsel 
Pellets

Vid brist på grovfoder.  
Används även till att  
stimulera konsumtionen

Smakligt fodermedel med mycket fiber av lättsmält karaktär. Ska blötläggas innan utfodring till häst, utfodra med något 
hekto till helt kilo beroende på djurslag och behov.

Sojamjöl När protein saknas i  
foderstaten

Bidrar med ett högvärdigt protein så att tillväxt och produktion blir 
optimal. 

Utfodra med något hekto till helt kilo beroende på djurslag 
och behov.

Vetekli 
pellets

För en bra magfunktion Innehåller mycket fiber som gör att tarmarna hålls igång. Ska blötläggas innan utfodring till häst.

Foderjäst Dålig aptit, störd mage-  
eller tarmhälsa

Foderjäst blandas in i foder och ges till hästar vid B-vitaminbrist, 
dålig päls och glanslös hårrem. Passar även kor, ungdjur, får och 
grisar för stimulans vid dålig aptit.

Hästar: vid brist på B-vitamin, dålig päls och för att stabilis-
era 
mag- och tarmfloran 200–400/djur och dag. 
Nöt: vid dålig aptit och vomstörning 500–800/djur och dag. 
Kalvar och ungdjur: för att stabilisera mag- och tarmfloran 
100–400/djur och dag. 
Suggor: vid fodervägran 200–300/djur och dag. 
Får: för att stabilisera mag- och tarmfloran 50–100/djur  
och dag. 

Sortimentsöversikt

Råvaror
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Bra val från Lantmännen
Du gör ett bra val när du väljer Lantmännen. Vi ägs av svenska bönder och bedriver
forskning och utveckling för att ta fram produkter och tjänster som värnar om människor,
djur och miljö. Ett ansvar vi tar i hela kedjan från jord till bord.

Vill du veta mer eller 
beställa dessa produkter? 
Kontakta din säljare eller 
Lantmännens kundtjänst. 

0771-111 223 
lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com


