
Nytt mineralfoder
Med organiskt selen 
& naturligt E-vitamin

Fiol Blanda
Nytt koncentrat 
med hög AAT

NYTT&NYTTIGT
Vägen till lönsam lammproduktion • Producerad av Svenska Foder AB Om Får

Fiol Vital Nu med ännu mer protein. Deltamin Får Slick Smaklig mineralbalja. 
Tillåten inom KRAV.

Fiol Lammnäring och Biopect för hälsa 
och tillväxt bland de minsta. 

För närmaste försäljningsställe: www.djuronatur.se

 I rätt 
riktning

mot

Märkningsansvarig:

Svenska Foder

Box 673 

531 16 Lidköping

Tel 0510-828 00

info@svenskafoder.se

www.svenskafoder.se
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Nettovikt

10 kg

Slick Får
Utfodringsanvisningar

Deltamin Slick Får kan ges i fri tillgång och ställs på en plats som djuren ofta 

besöker. Placera gärna baljan i ett bildäck för att förhindra att den välter. 

Garantitid: Bör förbrukas inom två år från tillverkningsdatum. 

Partinummer: Se tillverkningsdatum.

Tillverkare:    DE-NI-2-00017

Tillverkningsdatum:

Sammansättning

Natriumklorid, kalciumkarbonat, 

betmelass, magnesiumoxid, mono-

kalciumfosfat, kalcium-natriumfosfat, 

magnesiumfosfat.

Analytiska 

beståndsdelar (%)

Kalcium 
13,0 %

Fosfor 

4,5 %

Kalcium-/fosforkvot              
        2,9

Magnesium 
8,0 %

Natrium 
10,0 %

Fodertillsatser, per kg

Spårämnen:

Zink (E6) (zinkoxid) 5 000 mg/kg

Mangan (E5) (manganoxid)  4 000 mg/kg

Järn (E1) (järnsulfat) 
2060 mg/kg

Jod (E2) (kalciumjodat)  200 mg/kg

Kobolt (E3) (koboltkarbonat)  40 mg/kg

Selen (E8) (natriumselenit)*  45 mg/kg

*Inblandningen av mineralfodret får utgöra max 

11,1 g per kg av totalfoderstaten för att inte 

överstiga tillåten fodertillsats.

Deltamin
Mineralfoder för får
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Fiol Lammnäring och Biopect för hälsa 
och tillväxt bland de minsta. 

fram
tiden!

 I rätt 
riktning

mot

Vi gör mycket väldigt bra inom svensk lammproduktion idag. Men vi vill påstå att vi kan 
bättre. Det är ett provocerande påstående, men vi tror också att det krävs - av oss, 
och av dig – för att vi ska ha en livskraftig och lönsam svensk lammnäring i tillväxt också 
i framtiden.

Bara genom att identifiera våra svagheter och hitta nya sätt att göra saker annorlunda 
och bättre kan vi komma vidare. Och det måste vi. Vi måste vilja vara bäst. Vi påstår att 
vi har såväl produkterna som kunnandet för att ta steget in i framtiden. Utmana oss.

I din hand håller du Nytt & Nyttigt om Får – full av tips, idéer och produktinformation för 
din produktion. Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Trevlig läsning!

Utmana oss!

Carolina Johansson 
Produktchef Nöt & Får



Vitaminer & mineraler - I rätt form
E-vitamin påverkar juverhälsan, fruktsamheten och djurens immunförsvar, 
precis som också selen, kobolt och koppar gör. Våra produkter tillför dessa 
ämnen i rätt mängder, delvis i naturlig form för bästa möjliga upptag och hälsa. 

Vad vi 
kan göra 

för dinproduktion!

Fiol – Proteinkvalitet som gynnar ullen
Under fosterstadiet avgörs lammets ullkvalitet, bland annat av tackans 
näringsförsörjning. Såväl den utfodrade mängden protein som dess kvalitet 
och aminosyrasammansättning har betydelse. Alla Fiol foder har ett högt 
innehåll av vomstabilt protein och en hög nivå metionin. Två viktiga faktorer 
för hög ullkvalitet. 

Fiol – Med rätt aminosyrasammansättning
Får behöver en kombination av lättillgängligt protein till vommens mikrober 
och vomstabilt protein. Protein är uppbyggt av aminosyror och metionin 
betraktas som den först begränsande aminosyran för får. Något vi självklart 
tar hänsyn till när vi formulerar våra foder. 

Fiol Vital – Bra start för lammen
Man har i försök på SLU sett att tillskott av kraftfoder under dräktigheten 
resulterade i högre födelsevikter. Lammen hade också högre fortsatt tillväxt. 
Tackorna som inte fick kraftfoder tappade också mer i vikt. Fiol Vital från ca 
8 veckor innan lamning ger lammen en god start i livet.

Energin i Fiol Vital – Värdefull under digivningen
Rätt hull är viktigt för att tackan ska bli dräktig, behålla sina foster samt föda 
pigga friska lamm. Om tackans hull behöver justeras, ska det göras i god tid 
före betäckningen. Med ett energirikt foder som Fiol Vital under digivningen 
minimeras viktförlusten. 

Fiol – Pelleterat för högt foderutnyttjande
Kraftfoderråvarorna mals före pelletering vilket gör att inga hela kärnor 
eller stora råvarupartiklar hamnar osmälta i gödseln. På så sätt kan 
foderutnyttjandet förbättras. 

Koncentrerade kraftfoder – Bättre lönsamhet
Hög lammtillväxt resulterar oftast i bäst lönsamhet. För det krävs ett koncentrerat 
foder, som Fiol Vital till både tackan och lammen. Under mindre intensiva 
perioder möjliggör ett koncentrerat foder en högre grovfodergiva.

Fiol – Sammansatta för vommens bästa
Olika råvaror har olika egenskaper. För att få en bra balans av energi från olika 
källor, protein av olika karaktär, vitaminer och mineraler kombinerar vi de olika 
råvarorna så att våra Fiol Foder bidrar till en god vomfunktion. Resultatet visar sig 
som ett bättre foderutnyttjande och högre produktion. 



Sintid/Viloperiod
Nu finns möjligheten att påverka kommande säsong. Det är 
nu tackans hull ska justeras om det behövs. Det är också nu 
vi ser till att tackan går in i nästa säsong med en bra status med 
avseende på vitaminer och mineraler med hjälp av Deltamin Får. 
Hur många av de befruktade äggen som fäster och utvecklas 
till lamm, immunförsvaret och hälsan, råmjölkens kvalitet, hur 
snabbt lammen kommer upp och börjar dia, hur bra de kan 
hålla värmen och hur många som överlever är några 
parametrar som alla påverkas av tackans vitamin- och 
mineralstatus under sintid och dräktighet. 

Tacka
Fiol Får/Vital 0,1 - 0,5 kg För att öka hullet.

Deltamin Får 5 - 20 g Ger lammen en bättre start. 

Bagge
Fiol Får/Vital 0,1 - 0,5 kg För att öka hullet.

Deltamin Får 5 - 20 g För optimal hälsa och prestation. 

Deltamin Får Slick
Deltamin Får Slick är en slickbalja 
utan koppar och med ett högt innehåll av 
kalcium och natrium. Fåren upplever ofta en 
slickbalja som smakligare än ett vanligt mineral-
foder. Baljan ger dessutom minimalt med spill 
samt är lätt att hantera på betet.

EasyLick High Energy Sheep
Extra smaklig mineralbalja med energi 
och protein. Lämplig vid flushing, dräktighet, 
lamning och för att stimulera tillväxten på 
betet. Behåller sin konsistens även vid mycket 
regn. Gynnar såväl intaget som utnyttjandet 
av grovfodret. Innehåller ingen tillsatt koppar.

Saltstenar
Salt ökar såväl foder- som vatten-
konsumtionen. Viktigt för att motverka urinsten, 
men kan också förbättra foderintaget och 
produktionen.

Märkningsansvarig:Svenska FoderBox 673 
531 16 LidköpingTel 0510-828 00info@svenskafoder.sewww.svenskafoder.se

7DNBTEP*igaajf+
Nettovikt10 kg

Slick FårUtfodringsanvisningar
Deltamin Slick Får kan ges i fri tillgång och ställs på en plats som djuren ofta 

besöker. Placera gärna baljan i ett bildäck för att förhindra att den välter. 

Garantitid: Bör förbrukas inom två år från tillverkningsdatum. 

Partinummer: Se tillverkningsdatum.Tillverkare:    DE-NI-2-00017
Tillverkningsdatum:

SammansättningNatriumklorid, kalciumkarbonat, 
betmelass, magnesiumoxid, mono-
kalciumfosfat, kalcium-natriumfosfat, 
magnesiumfosfat.

Analytiska beståndsdelar (%)Kalcium 

13,0 %
Fosfor 

4,5 %
Kalcium-/fosforkvot                      2,9
Magnesium 

8,0 %
Natrium 

10,0 %Fodertillsatser, per kg
Spårämnen:Zink (E6) (zinkoxid) 

5 000 mg/kg
Mangan (E5) (manganoxid)  4 000 mg/kg
Järn (E1) (järnsulfat) 2060 mg/kg
Jod (E2) (kalciumjodat)  200 mg/kg
Kobolt (E3) (koboltkarbonat)  40 mg/kg
Selen (E8) (natriumselenit)*  45 mg/kg

*Inblandningen av mineralfodret får utgöra max 

11,1 g per kg av totalfoderstaten för att inte 

överstiga tillåten fodertillsats.

DeltaminMineralfoder för får
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Bete

Följ med 
oss runt 
för en framgångsrik 
produktion!

Slutgödning
En kort och intensiv period av slutgödning kan vara 
fördelaktigt för slaktkroppen och det ekonomiska nettot. 

Beroende på grovfodrets kvalitet, lammets ålder och krav 
på tillväxthastighet – fodra Fiol Får eller Fiol Vital så att du når 
dina mål. 

Lamm
Fiol Får/Vital 0,4 - 1,0 kg Utifrån tillväxtmål och 

grovfoderkvalitet.

Deltamin Får 5 - 15 g För tillväxt och hälsa.

Bete
Ett bra bete kan generera en god tillväxt. När betet inte riktigt 
avkastar som det är tänkt eller när man siktar på de riktigt 
höga tillväxterna ger Fiol Får eller Fiol Vital den extra näring som 
behövs. 

Oavsett krav på tillväxt behöver djuren få Deltamin Får i fri 
tillgång för att tillgodose sitt behov av selen och andra mineraler. 

Tacka
Fiol Får/Vital Stödutfodra vid dålig betestillgång.

Deltamin Får 5 - 25 g För hälsans skull.

Lamm
Fiol Vital 0,4 - 1,0 kg I lammgömma. För hög tillväxt 

och vid sämre bete.

Deltamin Får 5 - 15 g För hälsa och tillväxt.



Betäckning
Innan betäckningens start ska baggen ha hunnit anpassa sig 
till kraftfodret och han bör vara strax över normalhull. 

För att gynna fruktsamheten och lammöverlevnaden ska 
tackan vara i normalt hull. Varken mer eller mindre. En mindre 
fodergiva eller EasyLick High Energy Sheep fungerar som flushing. 

Tacka
Fiol Vital 0,1 - 0,5 kg  Som flushing.

EasyLick High 
Energy Sheep

 Som flushing.

Deltamin Får 5 - 25 g Ger lammen en bättre start. 

Bagge
Fiol Får/Vital 0,5 - 1,0 kg För optimal hälsa och prestation.

Deltamin Får 5 - 25 g För optimal hälsa och prestation. 

Färdigfoder

Digivning/Tillväxt
Tackans näringsbehov är nu som högst och hon behöver 
energi och vomstabilt protein. Fiol Vital förser henne med det 
och gynnar mjölkproduktionen och den fortsatta fruktsam-
heten genom att minimerar viktförlusten. 

Lamm som konsumerar rikligt med Fiol Vital ges bästa tänkbara 
förutsättningar för en maximal tillväxt. En tidig kraftfoderkonsumtion 
sparar tackan och ger möjlighet till en tidigare avvänjning. 
Fiol Får är ett bra alternativ för att nå normal tillväxt.

Tacka
Fiol Vital 2,0 kg Justera med +/-  0,4 kg per lamm. 

Deltamin Får 5 - 25 g För juverhälsa och fruktsamhet.

Ketoglyk 1,5 - 2,5 dl Till 8 veckor efter lamning.

Lamm
Fiol Vital Fri tillgång Från dag 1 för högsta tillväxt.

Fiol Lammnäring 1 - 2 l Vid behov.

Vitaminer & mineraler

Deltavit
Det finns tillfällen, som exempelvis betäckning, 
lamning, hög tillväxt eller hög andel 
hemmaproducerat foder, då djuren svarar 
positivt på ett extra tillskott av vitaminer. Vi 
kan erbjuda dig både torra och flytande 
produkter innehållande vitaminerna A, D & E, 
Selen & E-vitamin eller B-vitaminer. 

Deltamin Får
Smakliga mineralfoder, med eller utan 
tillsatt koppar. Innehåller rätt mängd kobolt 
och jod som gynnar lammens vitalitet och 
överlevnad. Selen och E-vitamin är viktiga 
för råmjölkskvaliteten, lammöverlevnaden 
och juverhälsan. För att förbättra utnyttjan-
det ingår både organiskt selen och naturligt 
E-vitamin i Deltamin Får med koppar.

Fiol Vital 
Mångsidigt färdigfoder med högt innehåll 
av protein av bra kvalité. Hög nivå av energi 
och AAT. Utmärkt vid tre tillfällen: Dräktighet, 
digivning och tillväxt. Nu med förhöjt 
proteininnehåll.

Fiol Får
Tillväxtfoder för de lite äldre lammen med 
en fungerande idissling. Fiol Får är också ett 
utmärkt färdigfoder till sinlagda tackor eller 
baggar.

Fiol Eko
Smakligt och energirikt ekologiskt färdig-
foder till dräktiga och digivande tackor 
samt växande lamm. Hög nivå protein av 
hög kvalitet, fett, mineraler och vitaminer.



Lamning
Tackans behov ökar fort. Möt med ökande giva Fiol Vital. 
Råmjölken är avgörande för lammens fortsatta utveckling. 
Lägg lite extra omsorg på att se till att alla verkligen får i sig 
det de ska snarast inpå födseln. Det har du igen. Lammens 
vomutveckling och fortsatta tillväxt gynnas av att de erbjuds 
Fiol Vital så tidigt som möjligt, gärna från första dagen.

Tacka
Fiol Vital 1,0 - 2,0 kg Öka successivt.

Deltamin Får 5 - 25 g Med eller utan tillsatt koppar.

Ketoglyk 1,5 - 2,5 dl 8 veckor efter lamning.

Lamm
Råmjölk 50 - 150 ml Inom 30 minuter.

Fiol Lammnäring Vid behov.

Lågdräktighet
Påbörja kraftfodertilldelningen i god tid före lamning så att 
vommen hinner vänja sig och utnyttja det till fullo. En dräktig 
tacka som får för lite foder kommer producera mindre råmjölk 
som dessutom är av en sämre kvalitet. Hennes lamm kommer 
också vara mindre och svagare. Anpassas givan efter hur 
många lamm hon väntar. 

Kraftfodergivan är fortfarande relativt låg och mineralfodret 
därför extra viktigt. 

Tacka
Fiol Vital 0,3 kg  Tillvänj från ca. 8 veckor  

 före lamning.

Deltamin Får 5 - 20 g Ger lammen en bättre start. 

Högdräktighet
En onödigt hög andel av lammdödligheten beror på en 
undermålig utfodring av den dräktiga tackan. Konsumtionen 
sjunker samtidigt som hennes behov av både energi och protein, 
framförallt vomstabilt protein, ökar. Samtidigt blir proteinets 
aminosyrasammansättning viktigare. 

När vi sätter samman Fiol Vital ställer vi därför höga krav på 
energi- och AAT nivån och väljer råvaror som innehåller 
mycket av aminosyran metionin. Erbjud Deltamin Får under 
hela dräktigheten. 

Tacka
Fiol Vital 1,1 kg För högre lammöverlevnad.

Deltamin Får 5 - 20 g Ger lammen en bättre start. 

Ketoglyk 1,5 - 2,5 dl Från 10 - 14 dagar före lamning.

Lamm
Ketoglyk
Blodsockerhöjande mycket smakligt 
energitillskott för den nylammade tackan. 
Förhindrar både negativ energibalans och 
dålig aptit. Flytande.

Fiol Lammnäring
Koncentrerad lammnäring med mycket fett 
och hög smältbarhet. Prebiotika för bästa 
tarmhälsa och immunförsvar samt hög nivå 
E-vitamin.

Biopect
Elektrolyt som binder upp giftiga ämnen 
och skadliga bakterier. Blandas i mjölk
eller vatten. Återställer salt- och 
vätskebalans, ex vid diarré.

För lammet!

För lammet!

Vitaminer & mineraler
För tackan!



Fiol Blanda
Grovfoder och spannmål är bra energikällor. Fiol Blanda är ett koncentrat som tillför 
protein av hög kvalitet, fett, mineraler och vitaminer. Blandas in med ca 20-40% i
spannmålen. Vid den högre inblandningen täcks normalt hela vitamin- och mineral-
behovet inklusive kalcium för växande bagglamm. Komplettera med mineralfoder vid 
lägre inblandning. Levereras i säck som pelletskross för en homogen blandning och mindre 
sortering. Fiol Blanda är en säsongsprodukt som finns för leverans januari - mars. 

Mix Balans 
Koncentrerat proteinfoder med tillsatt fett som kompletterar gårdens egna råvaror. 
Blandas in med 10-40 % i spannmålen. Komplettera med mineralfoder. Levereras som 
pelletskross, i bulk.

Eko balans
Ekologiskt proteinfoder med tillsatt fett som kompletterar gårdens egna råvaror. 
Blandas in med 10-40 % i spannmålen. Komplettera med mineralfoder. Finns både som 
pellets och pelletskross. Levereras i bulk.

Foderkalk
För att undvika urinsten ska kalcium-fosfor kvoten vara minst 2:1. Använder du enbart     
egna råvaror eller proteinkoncentrat till växande bagglamm rekommenderar vi att 
du också tillsätter foderkalk till foderstaten.

       Sojamjöl
         Smaklig proteinråvara med hög smältbarhet. För dig som blandar foder själv,                                       
            eller vill ge extra protein exempelvis under lammens första intensiva tillväxtfas. 
             Finns i säck.

                   Mineralfoder
                    Mineralfoder är en försäkring vi alltid rekommenderar. När du blandar ditt                                      
                         eget foder eller fodrar med hög andel grovfoder är det extra viktigt att se                                         
                        till att djuren verkligen får i sig rätt giva mineralfoder. Såvida man inte har                                                     
                       höga kopparnivåer i vattnet eller grovfodret eller har extra känsliga djur 
                       rekommenderar vi i första hand att man väljer Deltamin Får med koppar.

Blanda eget foder

Broschyren ges ut av Svenska 
Foder AB och distribueras i 
5 000 ex till kunder, rådgivare, 
skolor och återförsäljare med flera. 

Omslagsbild: iStock Photos
Övriga bilder: Svenska Foder AB, 
DLG, Thinkstock, iStock, Colourbox.
Tryck: Strokirk & Landströms AB

Kolla in vår webb på:
www.svenskafoder.se



Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Vxl 0510-828 00 • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

De rätta produkterna för din produktion – du hittar dem samlade här!
I vår ProduktGuide hittar du en mängd produkter som du lätt kan beställa hem direkt till gården. 
Många av produkterna finns också hos våra återförsäljare och i våra butiker. 

För närmaste försäljningsställe: www.djuronatur.se
Bredd & kompetens

Hitta din närmsta Svenska Foder säljare, specialiserad på får och lamm.

Syd
Johan Hagstedt             010-130 29 30
Lars Carlsson                   010-130 29 04
Theo Den Braver            010-130 29 45

Gotland
Mikael Jakobsson           072-577 45 00

Öst
Ulf Löwenhielm                010-130 29 18
Annette Hansell              010-130 29 12 

Väst
Susanne Edlund                  010-130 29 31
Jens Jonsson                       010-130 29 21

Mälardalen
Ulf Löwenhielm                   010-130 29 18
Eva-Lotta Andersson         010-130 29 03

Norr
Erik Gradin                          010-130 29 95

Försäljningschef
Petra Oxelbrand                    010-130 29 29

Produktchef
Carolina Johansson              010-130 29 80 

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se
 
Växel                                       0510-828 00 
Kundservice                      020-83 00 00

Ladda ner den på vår webb:
www.svenskafoder.se
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