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Det är naturligt att fundera över framtiden. Och nödvändigt. 
Förhoppningsvis känns det spännande och utmanande. Kanske 
också lite skrämmande. Förutsättningarna kommer att förändras. 
Det vet vi. Men inte hur mycket. Och inte när. Ett orosmoln som 
är på väg in är de slopade mjölkkvoterna. Vad händer då? Hur 
står sig den svenska mjölkproduktionen? 

Vissa länder, som kanske Danmark, tyskland och Polen kommer 
troligen öka sin produktion och det kanske kommer avspeglas i 
mjölkpriset. Men på lite längre sikt kommer sannolikt den globala 
efterfrågan öka betydligt mycket mer. I Kina konsumerar varje 
person endast 10-15 % av mängden mjölkprodukter jämfört med 
vad vi gör i Sverige. Då har kineserna ändå nästan fördubblat 
sin konsumtion de senaste tio åren. Utrymmet för en konsum-
tionsökning är alltså enorm, och läget är liknande i stora delar av 
Asien. Lägg därtill den miljard människor som vi vet att jordens 
befolkning kommer öka med under de närmsta två decen-
nierna. Samt att en stor del av befolkningen håller på att öka 
sin livsmedelskonsumtion. Den globala efterfrågan på livsmedel 
kommer att öka och den svenska mjölken och det svenska köt-
tet behövs.

Vi är övertygade om att svensk livsmedelsproduktion har en ljus 
framtid. En framtid värd att satsa på. Men vi vill påstå att vi kan 
bättre. Det är ett provocerande påstående. Men framförallt en 
utmaning. För oss - och för dig. 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.

Det här är årets Nytt & Nyttigt om Nöt. Varsågod. 
trevlig läsning!     

Välj din framtid! 

Stig Bäckström
Försäljningschef   

Senaste nytt!
Kolla in vår webb på:
www.svenskafoder.se

Nytt & Nyttigt om Nöt ges ut av Svenska Foder AB 
och distribueras i 8 000 ex till kunder, rådgivare, 
skolor och återförsäljare med flera. 

Omslagsbild: Ko - Thinkstock. 
Övriga bilder: Svenska Foder AB, DLG och 
Thinkstock, om inte annat anges.

tryck: Strokirk & 
Landströms AB

Helheteninledning

Carolina Johansson
Produktchef 
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På Svenska Foder brukar vi säga; 
Spara inte en krona. tjäna tre! Med 
det menar vi att genom att satsa på 
produkter som ger mer tillbaka gynnas 
lönsamheten. Även om produkten är 
lite dyrare. För att ha framgång även i 
framtiden måste man våga satsa. Det 
gäller i stort som smått. Utan kloka 
investeringar utvecklas inget företag. 

Utveckling kan betyda olika saker. 
Tidsbesparing, högre produktion, 
friskare djur. Vi tror att det mesta går 
att göra lite smartare. Svårigheten är 
ofta att hitta tid till analys och reflek-
tion. Och ork att åtgärda. Vi hjälper 
dig gärna. Våra säljare är utbildade 
inom såväl kött- som mjölkproduktion 
och insatta i de senaste forsknings-
rönen. Vi är gärna ditt bollplank. 

Vi har också en mängd unika pro-
dukter som gynnar din lönsamhet. 
Som på olika sätt genererar lite mer, 
precis som rubriken ovan antyder. 
Det är också något vi brinner för och 
prioriterar i vår produktutveckling. 
Vi vet att för att nå god lönsamhet 
även i framtiden måste vi alla ut-
vecklas och hela tiden göra saker lite 
bättre. Vi funderar ständigt på hur vi 
kan omsätta ny kunskap till effektiva 
produkter som gynnar din produktion. 
Vi deltar också i en mängd samar-
beten. Ett är vårt medlemskap i det 
SLU-baserade Feed Science Network. 
Ett annat exempel är European 
Feed Team, där foderföretag från 10 
europeiska länder träffas varje år och 
utbyter kunskap och erfarenheter. 
Svenska Foder är också en del av en 
stor koncern. DLG-koncernen är en 
av Europas största fodertillverkare. 
Inom koncernen har vi täta dialoger och 
jobbar tillsammans med att utveckla 
produkter. Hela tiden med lantbrukets 
lönsamhet i fokus. 

Spara inte en krona. tjäna tre!

Satsa och nå lönsamhet



Satsa och nå lönsamhet

Nytt samarbete ger ökad kompetens och expertis 
Foderföretagen i DLG-koncernen, däribland Svenska Foder, har inlett ett samarbete 
med Schothorst Feed Research (SFR). SFR är en oberoende forskningsanläggning i Hol-
land som arbetar med foderforskning för framförallt gris, fjäderfä och idisslare. Det som 
utmärker SFR är att de har bra kontakter med marknaden och vad den efterfrågar. Det 
gör att de kan bedriva en forskning som är direkt tillämpbar ute hos lantbrukaren och 
som vi kan dra nytta av när vi utvecklar våra foder. 

De lägger ett stor fokus på foder- och råvaruvärdering och vilka näringsbehov dagens 
högproduktiva djur har. På sin anläggning i Holland har SFR möjlighet att göra både van-
liga utfodringsförsök och smältbarhetsförsök. För Svenska Foders del innebär detta att 
vi får tillgång till ytterligare expertkunskap och forskningsresultat. Det innebär också att 
samarbetet mellan foderföretagen i DLG koncernen kommer att utvecklas ytterligare. 
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Foder för mjölkproduktion

Färdigfoder, toppfoder och Balansfoder för högre fetthalt i 
mjölken. Svenska Foders fetthaltshöjande foder är skonsamma 
men koncentrerade produkter med hög energinivå och hög 
andel smältbar fiber. Produkterna står för en betydande del av 
Svenska Foders fodervolymer. Och så har det sett ut i många 

Fetthaltshöjande foder 

• Smakligt

• Skonsamt

• Till alla grovfoder

Rosa Fett

• Mer protein

• Mindre fiber

• Med eller utan 
   toppfoder

Rosa grädde

• Mycket protein

• Mindre fiber

• Som enda kraftfoder

Rosa Smör

• Hög nivå smältbar fiber

• Hög andel soja

• Hög AAT

Fett topp

• Hög nivå smältbar fiber

• Mer soja

• Mer protein

grädd topp

• Hög smältbar fiber & soja

• Mycket hög proteinnivå

• Liten andel urea

• Proteinfoder i form av   
   pelletskross

• Hög andel soja och  
   majsgluten

• Högt fettinnehåll

Smör topp Smör Balans

Färdigfoder

toppfoder Balansfoder

år. Orsaken tror vi är att produkterna helt enkelt erbjuder ett 
förhållandevis lätt sätt att öka lönsamheten inom mjölkpro-
duktionen. Tre tiondelar högre fetthalt i mjölken är det vanli-
gaste resultatet, och det bara efter några veckors utfodring.

För varje krona du investerar i ett fetthaltshöjande foder får du ca 4 kr tillbaka



Foder för mjölkproduktion

Röst från fältet 
Hög avkastning eller höga halter. 
Man får välja påstår många...
Rolf Andersson, Hönryds gård, Morup

- Varför skulle man behöva det? Frågan, eller kanske bättre 
återgivet, påståendet, kommer från Rolf Andersson. Rolf 
driver mjölkproduktion med 80 kor, varav 70 % Holstein 
och 30 % SRB, strax norr om Falkenberg. Med produktions-
resultat på 11 800 kg ECM och 4,5 % fetthalt, så förstår 
man vad han menar. Jag började med Fett Topp 2007, 
så det är rätt många år nu, säger Rolf. Men han berättar 
gärna om en period, i slutet av 2012. 

Precis som många andra så försökte jag sänka mina 
foderkostnader när mjölkpriset var så lågt. Jag bytte från 
Fett Topp till ett betydligt billigare toppfoder, säger Rolf. 
Men det blev dyrt, säger han allvarligt. Han förklarar; Både 
fetthalten och avkastningen sjönk. Det såg bra ut ett tag, 
det gjorde det, men de höll inte hela laktationen. Sedan 
jag bytte tillbaka så ser jag att brunsterna blivit tydligare 
igen, sintiden kortare och tanken mera välfylld. Och så har 
så klart fetthalten gått upp igen. Foderräkningen blir lite 
högre, men avräkningen ökar ännu mer, avslutar Rolf. 
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Foder för mjölkproduktion

Stråla 

Utnyttja vommen
Med en genomtänkt utfodringsstrategi kan utfodringskostna-
derna minskas samtidigt som produktionen gynnas. Vi brukar 
säga; Rätt foder till rätt ko vid rätt tillfälle. Vomnedbrytbart 
protein behövs alltid och är förhållandevis billigt. Med rätt 
förutsättningar kan vommens mikrober omvandla det till 
värdefullt mikrobprotein. En bra strategi är alltså att optimera 
miljön för vommens mikrober så att de blir så effektiva som 
möjligt. Då kan du med fördel också utnyttja en liten del urea 
i foderstaten, den billigaste formen av ”protein”. 

Bypassprotein till de som behöver det
Vommen är fantastisk men har sina begränsningar. Till de 
nykalvade samt de högproducerande korna lönar det sig att 
komplettera med bypassprotein. Det finns många försök 
som visar att rätt aminosyraförsörjning resulterar i en ökad 
mjölkproduktion, ökad proteinhalt och effektivare proteinut-
nyttjande. 

Stråla – utmärkta i robotar, till ny-
kalvade samt högproducerande kor
Stråla är en helt ny linje av koncentrerade foder som består av 
smakliga råvaror med extra hög andel bypassprotein. Något 
som särskilt nykalvade och högproducerande kor har behov 
av. Eftersom aminosyrasammansättningen på det protein som 
passerar vommen är viktig tar vi särskilt stor hänsyn till den 
när vi väljer råvaror till Stråla. I robotsystem begränsas pro-
duktionen ofta av hur mycket kraftfoder kon hinner äta. För 
att undvika det och gynna mjölkproduktionen är Stråla därför 
väldigt koncentrerade vad gäller energi, protein och inte minst 
AAT samtidigt som de är extra smakliga. Biotin som förbättrar 
och stärker klövarna och har en positiv inverkan på mjölk-
avkastningen är tillsatt till Stråla och nivån av E-vitamin är 
förhöjd, framförallt för att främja juverhälsan. Eftersom Stråla 
är så koncentrerade lämnas dessutom mer plats i foderstaten 
till egenproducerade råvaror. Stråla finns både som färdigfoder 
och toppfoder, läs mer på s. 12-15.

Nyhet!

Stråla - Extra AAT. Där det behövs.
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Foder för mjölkproduktion

Mer AAt. Vid rätt tillfälle

Svårigheten att energiförsörja kor i tidig laktation har länge uppmärksammats som huvudorsak till många av de prob-
lem som drabbar nykalvade kor. Energiförsörjningen är viktig, men mycket tyder på att också en negativ proteinbalans 
i tidig laktation har stor betydelse. Nya forskningsresultat tyder på att en bättre proteinförsörjning i framförallt tidig 
laktation kan ge stora ökningar i produktion samt underlätta för kon att upprätthålla ett gott immunförsvar. Resultaten 
ser lovande ut och stämmer väl överens med vad vi vet om vommens begränsningar hos både nykalvade kor och 
högmjölkare. Stråla innehåller en hög nivå AAT och passar därför utmärkt som ett extra AAT-intensivt foder till både 
nykalvade och högproducerande kor i en traditionell foderstat och som en koncentrerad giva i roboten. Längre in i 
laktationen rekommenderar vi att mängden Stråla anpassas efter den individuella mjölkproduktionen.

Stråla - Smakliga foder som tillför mycket energi och AAt i varje tugga

Utnyttja vommen
Få en billigare foderstat 
genom att utnyttja billig-
are proteinkällor, kanske 
en del urea. Komplettara 
med högvärdigt protein 
till de som verkligen 
behöver det.

Roboten
Stråla är koncentre-
rade foder för att inte 
fodergivan i roboten ska 
begränsa produktionen. 
Sammansatta av smak-
liga råvaror för hög och 
snabb konsumtion.

Nykalvade
Proteinförsörjningen i 
tidig laktation påverkar 
såväl produktionen, frukt-
samheten som immun-
försvaret. Med Stråla får 
de nykalvade bl.a. extra 
mycket energi och AAT.

Högmjölkarna
Vommens produktion 
av högvärdigt mikrob-
protein räcker inte till 
för våra högmjölkare. 
Komplettera med Stråla 
så får de högvärdigt 
protein med rätt amino-
syrasammansättning.
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Balans

Foder för mjölkproduktion

Foder för jämn och effektiv utfodring i blandarvagnar. Balans 
är Svenska Foders samlingsnamn för foder, speciellt anpassade 
för blandarvagnar. Väljer du ett Balansfoder får du ett foder i 
form av pelletskross som blandar sig väl i mixen. Man har visat 
att en jämn utfodring från dag till dag har ett starkt samband 
med en hög fodereffektivitet. Uppvägning och blandning är 

Välj Balansfoder för högre fodereffektivitet

Flera råvaror i samma fodermedel
• Jämnare mix och högre fodereffektivitet.
• Fett av hög kvalitet.

garanterat näringsinnehåll
• Stabilt näringsinnehåll.
• Rena råvaror varierar mellan partier.

Flera proteinråvaror
• Gynnsam aminosyraprofil. Smakligt.
• Kombination av vomnedbrytbart och bypassprotein.

I Danmark arbetar man sedan ett par år med ett koncept som kallas kompakt fullfoder. 
Grunden i kompakt fullfoder är att fullfoder ska vara just fullfoder. En blandning som är 
omöjlig för korna att sortera. Alla kor i besättningen ska äta samma blandning. Varje dag. 
Kompakt fullfoder är precis som namnet antyder mycket mera kompakt än vad vi är vana 
vid. Mixen ska ligga kvar på foderbordet, utan att korna buffar runt den, eller gör gropar i 
det. De äter uppifrån och ner. I konceptet ingår också att det alltid ska finnas rikligt med 
foder på foderbordet, så att korna vet att de kan vänta. De kommer ändå att få exakt 
samma foder.

I en studie på 11 gårdar fann man en mjölkökning på 5 % (1,5 kg ECM) kombinerat med ett 
förbättrat energiutnyttjande på 4-5 % under den första månaden med kompakt fullfoder. 
Korna spenderar också mindre tid vid foderbordet och får mer tid över till att vila, vilket tyder 
på att man också kommer att se en effekt på ben- och klövhälsan på längre sikt. 

Med våra Balansfoder får du ett foder i form av pelletskross som lätt fördelar sig i mixen, och 
minskar risken för att korna ska kunna sortera. Ett viktigt steg mot den jämna, homogena mixen. 
Hör av dig så berättar vi gärna mer om konceptet kompakt fullfoder. 

Mer mjölk och friskare kor med kompakt fullfoder

ett av de viktigaste momenten på en gård idag och grundlägg-
ande för att uppnå en jämn mix. Ju fler råvaror som ska vägas 
upp, ju mer ökar risken för att blandningen ska variera från 
dag till dag. Vi har flera olika Balansfoder att välja mellan så 
att du kan arbeta med ett, istället för flera olika, fodermedel 
till din mix.
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Foder för mjölkproduktion

Energi Balans och Pektin Balans
Proteinmixer till blandarvagnar har funnits i många år. Men 
ibland behöver man också komplettera med extra energi eller 
lättsmält fiber. Därför har vi nu tagit fram två helt nya foder. 
Energi Balans tillför energi till mixen, bland annat genom en 
hög nivå stärkelse. Komplettera med grovfoder och lämpligt 
mineralfoder för en balanserad fullfodermix. Pektin Balans 
tillför förutom protein från olika källor också skonsam energi 
från lättnedbrytbara fiber. Genom att använda våra Balans-
foder blir det färre råvaror som ska vägas upp. Det sparar tid, 
ger en säkrare utfodring och jämnare mix. En riktigt utformad 
mix som korna inte kan sortera och som ser likadan ut från 
dag till dag ger en effektiv vom. 

Nyhet!

Balans- Nu med stärkelse och fibrer!
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Färdigfoder

Rosa
Rosa är smakliga och skonsamma färdigfoder. Vid första anblicken ger de inte alltid den billigaste lösningen i en 
NorFor optimering. Men vi, såväl som korna, vet att de ofta är bästa lösningen för en långsiktigt hög och framförallt 
lönsam mjölkproduktion. Stärkelsenivån begränsas till förmån för skonsamma energikällor och smältbara fibrer. 
Proteinråvaror väljs baserat både på aminosyraprofil och övriga egenskaper. En viss mängd soja ingår alltid. Rosa 
är ett utmärkt val i alla foderstater, med eller utan toppfoder, inte minst till de högavkastande korna samt tillsammans 
med majsensilage.

Fetthaltshöjande Rosa
Ett förhållandevis lätt sätt att öka lönsamheten är att använda ett fetthaltshöjande foder. Fodrar du inte redan 
med ett – be då din säljare eller rådgivare att göra en optimering och få reda på hur mycket du kan tjäna. Ofta 
genererar fetthaltsökningen fyra gånger pengarna tillbaka. Produkterna har mycket gemensamt med övriga 
Rosafoder, som till exempel en hög energinivå, hög nivå betfiber, lågt stärkelseinnehåll och en varierad protein-
sammansättning med bland annat sojaprodukter. De är ett utmärkt val till alla typer av grovfoder och alla 
avkastningsnivåer.

• Hög energinivå

• Hög fiberkvalitet & soja

• Bra till majsensilage

Nora färdigfoder
Nora färdigfoder står för effektiva färdigfoder där en större del av energin, jämfört med Rosa, härstammar från 
stärkelse. Det gör dem utmärkta i grovfoderrika foderstater. Stärkelse är ofta en såväl effektiv som prisvärd energi-
källa, men kan i för stor mängd leda till en försurning av vommiljön. Som enda kraftfoder rekommenderas Nora 
främst till grovfoderrika foderstater samt till låg- och medelmjölkare, just för att undvika alltför höga stärkelse-
nivåer. Tillsammans med ett toppfoder är Nora färdigfoder ett utmärkt val också till högmjölkarna. 

• Stärkelserika

• Prisvärda enligt NorFor 

• tillåter en hög grovfodergiva

Lea färdigfoder
Stärkelse är en effektiv energikälla som ger en bra bas i foderstaten. I Lea kombinerar vi det med en liten mängd 
urea för att utnyttja förmågan som vommens mikrober har att omvandla den till värdefullt mikrobprotein. I övrigt 
är såväl fiber- som proteinkvaliteten jämförbar med övriga foder. Lea färdigfoder utgör en prisvärd bas i foderstaten. 
Komplettera gärna med ett toppfoder till högmjölkarna. 

• Hög stärkelse

• Normal fiberkvalitet

• Normal proteinkvalitet + urea

• Hög energinivå

• Fetthaltshöjande

• Hög fiberkvalitet & soja

För dig som vill fodra med ett foder sammansatt av närproducerade råvaror hjälper vi dig 
gärna med att ta fram ett sådant alternativ, anpassat till dina förhållanden. 

Stråla färdigfoder
Stråla är en helt ny linje av koncentrerade foder som består av smakliga råvaror med extra hög andel bypass-
protein. Eftersom aminosyrasammansättningen på det protein som passerar vommen är viktig tar vi särskilt stor 
hänsyn till den när vi väljer råvaror till Stråla. Jämfört med de flesta andra foder är Stråla väldigt koncentrerade 
vad gäller energi, protein och AAT, samtidigt som de är extra smakliga. Det lämnar mer plats i foderstaten till 
egenproducerade råvaror. Stråla rekommenderas främst i robot samt till nykalvade och högproducerande kor.

• Extra energi & AAt

• Extra smakliga

• Biotin & extra E-vitamin

Balans
Balans tillverkas i form av pelletskross och är speciellt anpassade för blandarvagnar. Fördelarna med ett Balans-
foder är många. Mest betydelsefullt är troligen att färre råvaror behöver vägas upp och oddsen att få till en jämn 
mix från dag till dag förbättras. Balansfodren är sammansatta av många olika råvaror och vi ställer krav på en 
god fettkvalitet och en varierad proteinsammansättning för att uppnå en gynnsam aminosyraprofil. Balansfoder 
håller samma proteinnivå över tiden och varierar inte mellan partierna, vilket enskilda råvaror ofta gör.

• Lättillgänglig energi

• Högvärdigt fett

• Liten mängd urea

Nyhet!

Nyhet!
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Sortimentsöversikt

Rosa Energi
Smakligt foder med traditionellt högt energi-
innehåll. En måttlig stärkelsenivå och 
mycket fiber av god kvalitet ger ett foder 
som är skonsamt mot vommiljön. Det gynnar 
hälsan och mjölkproduktionen. 

Rosa Fett
Kombinationen av hög energinivå, smak-
lighet, skonsam råvarusammansättning 
och fetthaltsökning har gjort Rosa Fett till 
en storfavorit sedan många år. Passar till 
de flesta grovfoder, med eller utan ytterli-
gare kraftfoder. 

Rosa 126
Smakligt foder med traditionellt högt 
energiinnehåll och extra protein. Balansen 
mellan en måttlig stärkelsenivå och en hög 
nivå av smaklig och lätt nedbrytbar fiber 
ger ett skonsamt foder som passar med alla 
typer av grovfoder, inte minst majsensilage.

Rosa grädde
En storsäljare som tillför extra protein till foder-
staten samtidigt som fetthalten i mjölken 
ökar. Självklart ett smakligt och skonsamt 
foder med en hög nivå av smältbara fibrer.

Rosa Smör
När grovfodret har ett lågt proteininnehåll 
kompletteras foderstaten med Rosa Smör 
för att höja mjölkens fettinnehåll. Fodret 
fungerar utmärkt också med majs och 
eller HP-massa.

Rosa 129
Proteinstarkt färdigfoder. Fiberkvaliteten är 
god och på råvarusidan ställs höga krav på 
betfiber och soja. Rosa 129 är ett ypperligt 
val i alla foderstater, inte minst till högmjölk-
are och tillsammans med majsensilage.

Nora 18
Nivåerna och egenskaperna på både 
fibern och proteinet i Nora 18 är anpassade 
till späda proteinrika ensilage. För att inte 
belasta vommen begränsas stärkelseinne-
hållet. Använd som enda kraftfoder eller 
med ett toppfoder.

Nora 21
Nora 21 är ett effektivt färdigfoder anpassat 
till ett ensilage av normal näringsmässig 
kvalitet. Använd som enda kraftfoder eller 
som bas i ett fasutfodringssystem.

Nora 22
Nora 22 fungerar bra tillsammans med alla 
typer av grovfoder med en proteinhalt runt 
eller strax under medelnivå. Fodra som 
enda kraftfoder eller i ett fasutfodrings-
system. 

Lea 220
En måttlig fibernivå, ett högt stärkelseinnehåll 
och en liten del urea gör Lea 220 till ett bra 
färdigfoder tillsammans med ett normalt till 
proteinsvagt grovfoder.

13

Stråla 245
Koncentrerat. Stärkelserikt. Smakligt. Mycket 
AAT. Det är alla ord som bra beskriver 
Stråla 245, ett foder som rekommenderas 
som ett koncentrerat foder i roboten samt 
till nykalvade och högmjölkande kor.

Pektin Balans
Pektin Balans innehåller mycket protein av 
hög kvalitet, högvärdigt fett, en hög nivå 
smältbara fibrer från framförallt betfiber 
och en liten mängd urea. Komplettera 
med färdigfoder eller spannmål och 
mineralfoder.

Energi Balans
Utmärkande för Energi Balans är hög energi-
nivå som kommer från stärkelse, tillsatt fett 
av hög kvalitet och smältbara fibrer. Kom-
plettera med grovfoder och mineralfoder. 
Innehåller rikligt med bypassprotein och en 
liten mängd urea. 

Läs också om grund, Mix & Smör 
Balans på s. 15.
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Lea toppfoder
Foderstaten måste innehålla både vomnedbrytbart och vomstabilt protein. Lea toppfoder tillför båda delarna. 
Merparten av proteinet kommer från olika rapsprodukter. En liten del kommer från urea. Fiberkvaliteten är viktig 
för energiförsörjningen och vommens funktion och något vi tillsammans med nivån av betfiber ställer höga krav 
på. För att tillgodose högmjölkarnas behov av bypassprotein lämpar sig Lea främst i ett system tillsammans med 
ytterligare ett kraftfoder när avkastningen ligger högt. 

Nora toppfoder
Nora toppfoder är effektiva och koncentrerade produkter. Vi kombinerar en mängd olika råvaror för att uppnå 
önskad aminosyraprofil och ett högt proteinutnyttjande. Inhemskt protein värderas högt i optimeringen. Nora 
29, Nora 32 & Nora 35 har en högre andel vomnedbrytbart protein jämfört med produkterna inom Topp. För 
att uppnå önskad smaklighet och funktion ställs specifika krav på bland annat mängden betfiber. Välj produkt 
utifrån vad som bäst passar till ditt grovfoder. Komplettera med färdigfoder eller spannmål.

topp 
Topp har under många år varit en självklar del i många lönsamma och högavkastande kors foderstater. Energi-
nivån är hög samtidigt som fodren är ytterst skonsamma för vommen. Höga krav ställs bland annat på mängden 
betfiber som bidrar med skonsam energi och hög smaklighet. Råvarorna kombineras så att en gynnsam amino-
syrasammansättning samt en hög andel bypassprotein uppnås. En hög andel sojaprodukter och skyddat fett är 
andra egenskaper som gör Topp till en bra investering för dina högmjölkare. Komplettera med färdigfoder eller 
spannmål.

Fetthaltshöjande topp och Balans
Ett förhållandevis lätt sätt att öka lönsamheten inom mjölkproduktionen är att använda något av Svenska Foders 
fetthaltshöjande foder. Fodrar du inte redan med ett – be då din säljare eller rådgivare att göra en optimering och 
få reda på hur mycket du kan tjäna. På senare tid har fetthaltsökningen genererat fyra gånger pengarna tillbaka. 
Fetthaltshöjande Topp håller en hög energinivå och har mycket gemensamt med övriga Toppfoder som till exem-
pel en hög nivå betfiber och en varierad proteinsammansättning, med bland annat en hög andel sojaprodukter.    

Stråla toppfoder
Stråla är en helt ny linje med mycket koncentrerade foder som består av smakliga råvaror med extra hög andel 
vomstabilt protein. Eftersom aminosyrasammansättningen på det protein som passerar vommen är viktig tar 
vi särskilt stor hänsyn till den när vi väljer råvaror till Stråla. Jämfört med de flesta andra foder är Stråla väldigt 
koncentrerade vad gäller energi, protein och AAT, samtidigt som de är extra smakliga. Det lämnar mer plats i 
foderstaten till egenproducerade råvaror. Stråla rekommenderas främst i robot samt till nykalvade och högprodu-
cerande kor. 

• till proteinsvaga grovfoder

• God fiberkvalitet 

• Normal proteinkvalitet + urea

• Övervägande lättillgängligt  
    protein

• Hög andel inhemskt protein 

• Prisvärda enligt NorFor

• Extra hög fiberkvalitet & soja

• Hög energi. Bypassprotein

• Extra fett av hög kvalitet

• Fetthaltshöjande

• Extra hög fiberkvalitet & soja

• Hög energi. Bypassprotein

• Extra energi & AAt

• Extra smakliga

• Biotin & extra E-vitamin

topp- och Balansfoder

Sortimentsöversikt

För dig som vill fodra med ett foder sammansatt av närproducerade råvaror hjälper vi dig 
gärna med att ta fram ett sådant alternativ, anpassat till dina förhållanden. 
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Balans
Balans tillverkas i form av pelletskross och är anpassade för blandarvagnar. Fördelarna med ett Balansfoder är 
många. Mest betydelsefullt är troligen att färre råvaror behöver vägas upp och oddsen att få till en jämn mix 
från dag till dag förbättras. Balansfodren är sammansatta av många olika råvaror och vi ställer krav på en god 
fettkvalitet och en varierad proteinsammansättning för att uppnå en gynnsam aminosyraprofil. Balansfoder håller 
samma proteinnivå över tiden och varierar inte mellan partierna, vilket enskilda råvaror ofta gör.

• Pelletskross

• Komplex protein-
    sammansättning

• tillför högvärdigt fett



Energi topp
Smakligt foder med lång tradi-
tion. Passar i de allra flesta fo-
derstater, även till de spädaste 
grovfodren. Högt fiberinnehåll 
av god kvalitet, hög energinivå 
och en hög andel vomstabilt 
protein utmärker Energi Topp..

Fett topp
Kombinationen Fett Topp 
och din spannmål utgör ett 
vinnande koncept för fett-
haltsökning. Ett av våra allra 
populäraste toppfoder med 
hög andel vomstabilt protein. 
Passar tillsammans med normalt 
grovfoder.

Lea 31
Lea 31 är ett prisvärt och kon-
centrerat toppfoder. Lea 31 kan 
innehålla viss del urea och pas-
sar bra tillsammans med ener-
girika råvaror och proteinsvaga 
grovfoder, exempelvis majs. 

Amino topp 
Amino Topp har det traditionel-
la höga energiinnehållet. Amino 
Topp tillför en hel del protein till 
foderstaten, protein som i hög 
utsträckning är vomstabilt. 

grädd topp 
När grovfodret håller en lite läg-
re proteinnivå kompletterar du 
spannmålen med Grädd Topp 
för att höja mjölkens fetthalt. 
Proteinet utgörs av en relativt 
hög andel vomstabilt protein.

tip topp
Med Tip Topp i foderstaten un-
der laktationens första 100 da-
gar kan du förutom en tidigare 
brunst och bekräftad dräktighet 
förvänta dig en mjölkökning 
på 1-2 kg samt minskad risk för 
acetonemier.

Läs också om Smör 
Balans nedan. 

PBV topp
Med PBV Topp tillförs fodersta-
ten mycket energi i en skonsam 
form. Proteininnehållet är högt, 
och baseras på en varierad 
råvarusammansättning och 
är i relativt hög utsträckning 
vomstabilt. 

Smör topp
Ett proteinrikt fetthaltshöjande 
Toppfoder. Hög fiberkvalitet och 
extra mycket protein med en 
relativt hög vomtillgänglighet. 
Kan innehålla en liten del urea.

Nora 29
Nora 29 är ett toppfoder som 
platsar i de flesta foderstater 
där grovfodret håller en normal 
näringsmässig kvalitet. Både 
proteinet och fibern känneteck-
nas av en medelhög nedbryt-
ningshastighet i vommen.

Nora 32
Nora 32 är ett proteinrikt topp-
foder som platsar i de flesta 
foderstater där grovfodret håller 
en låg proteinnivå. Proteinet har 
en relativt snabb nedbrytnings-
hastighet i vommen. 

Nora 35
Nora 35 är ett proteinstarkt fo-
der som platsar i alla foderstater 
som behöver kompletteras med 
riktigt mycket protein. Proteinet 
är i relativt hög utsträckning lös-
ligt i vommen samt har en hög 
nedbrytningshastighet.

Nora 27
I Nora 27 är såväl fiberns som 
proteinets egenskaper anpassa-
de till ett spätt och tidigt skördat 
vallfoder. Genom att vommen 
stabiliseras förbättras dess funk-
tion. Fettinnehållet är anpassat 
till en hög grovfodergiva.

Sortimentsöversikt

Stråla 330
Stråla 330 är ett mycket smakligt 
och koncentrerat foder med ex-
tra högt innehåll av AAT. Passar 
bra till nykalvade och högmjöl-
kare samt i robotsystem. 
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Mix Balans
Mix Balans ger ett allsidigt 
proteintillskott och passar bra i 
de flesta bland- och fullfoder-
stater. Ett flertal proteinråvaror 
kombineras till en medelhög 
nedbrytningshastighet.

Smör Balans
En vidareutveckling inom 
den framgångsrika linjen av 
fetthaltshöjande foder. Ett 
proteinstarkt foder, med en hög 
andel vomstabilt protein. Det 
höga fett- och energiinnehållet 
möjliggör en hög grovfoderan-
del i foderstaten.

Läs också om Energi & 
Pektin Balans på s. 13

grund Balans
Proteinrikt foder med hög andel 
vomnedbrytbart protein, där 
en mindre del kan komma 
från urea. Grund Balans tillför 
värdefullt fett och passar bra i 
grundblandningen. Komplet-
tera med lämpligt topp- eller 
färdigfoder.

Nyhet!
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Precis som inom den konventionella produktionen är rätt 
investeringar avgörande för lönsamheten också inom den 
ekologiska produktionen. Det är resultatet på sista raden som 
är det väsentliga och för att nå sina mål måste man våga satsa. 

Eko

Ensilering
SiloSolve Eko är ett effektivt ensileringsmedel som bevarar näringen i ensilaget och skyddar 
mot både varmgång och klostridier. Läs mer på s 46.

Mineraler
Med en hög grovfoderandel i foderstaten är det extra viktigt att se till att kornas behov av 
mikromineraler och vitaminer tillgodoses. Läs mer om alla våra Deltamin Mineralfoder på, s 30.

tillskott

Vi har ett brett sortiment av produkter, sammansatta för att 
på bästa sätt komplettera just den ekologiska foderstaten och 
gynna produktionen. 
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Eko

Läs mer:
Vi vill vara den bästa af-
färspartnern i lantbruket. 
Det gäller givetvis även 
dig som är ekologisk 
odlare. Därför har vi 
under åren utvecklat vår 
portfölj med fler och fler 
ekologiska sorter som du 
kan läsa mer om i vår 
broschyr Nytt & Nyttigt 
om Växt. 

Primo Eko Kry
Startfoder till kalvar. Primo Eko Kry är ett extra smakligt start-
foder för kalvar. Närings- och råvarukraven är satta med 
konsumtion, tillväxt, smältbarhet och vomutveckling i fokus. 
En stor andel av proteinet kommer från sojaprodukter och 
nivån av E-vitamin är hög. Primo Eko Kry är ett ypperligt 
foder även till äldre ungnöt.  

Rosa Eko Klöver 
Färdigfoder till kor och ungnöt. Flera olika spannmålsslag, 
baljväxter, raps- och sojaprodukter gör Rosa Eko Klöver 
till ett mångsidigt foder. Produktionen hos nykalvade och 
toppmjölkande kor kan gynnas av en liten toppfodergiva, 
men till ett proteinrikt vallfoder fungerar fodret bra som 
enda kraftfoder.

Rosa Eko Kapital
Proteinrikt färdigfoder till kor och ungnöt. Rosa Eko Kapital 
kan kombineras med ett toppfoder, men klarar sig oftast 
ensamt även tillsammans med grovfoder med låg till måt-
tlig proteinnivå. Fodret innehåller flera olika spannmålsslag, 
baljväxter, raps- och sojaprodukter.

topp Eko Pingla
toppfoder. Kompletterar grovfoder och spannmål. Topp 
Eko Pingla håller en hög proteinnivå för att på bästa sätt 
komplettera en foderstat med grovfoder och spannmål. 
Baljväxternas snabba protein kombineras med bypasspro-
tein från raps- och sojaprodukter. Topp Eko Pingla tillför 
också en hög nivå fett vilket brukar fattas i ekologiska 
foderstater. 

topp Eko Böna
toppfoder med hög andel vomstabilt protein. Topp Eko 
Böna tillför en hög andel AAT, vilket ofta saknas, särskilt i 
ekologiska foderstater med baljväxter. Kombinationen av 
både raps- och sojaprodukter ger ett prisvärt foder med 
varierad proteinsammansättning och högt fett- och protein-
innehåll. 

topp Eko Balans
Koncentrerat proteinfoder. Topp Eko Balans är ett hög-
koncentrerat foder som till övervägande del består av 
sojaprodukter. Förutom ett högt proteininnehåll och en hög 
energinivå tillför fodret också mycket AAT och mycket värde-
fullt råfett. Produkten finns både som pellets och pelletskross.

Sortimentsöversikt - ekologiska kraftfoder
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Kalvnäring

Kalvnäring

Tillväxten under kalvens allra första veckor har en förbluf-
fande stor inverkan på hennes mjölkavkastning senare i livet. 
I ett försök från Cornell från 2011 med ca 1 900 kvigor fann 
man att 22 % av skillnaden i avkastning under första laktatio-
nen berodde på tillväxttakten under mjölkperioden. När den 
dagliga tillväxten under mjölkperioden ökar med exempelvis 
100 g per dag ökar den kommande mjölkproduktionen med 
ca 500 kg. En investering i kalvarna är således en såväl klok 
som säker investering.

Några andra fördelar med kalvnäring är att den faktiskt oftast 
är billigare än helmjölk. Sälj istället så mycket mjölk som 
möjligt. Fodrar man kalvnäring vet man att kalven får mjölk 
med en hög hygienisk kvalitet och man kan anpassa koncen-
trationen. Kalvnäring går om man vill, att koncentrera för att 
nå höga tillväxter. 

Röst från fältet 
Beredd Dahlqvist lantbruk, Värsås

Själva grundidén med mellankalvsproduktion är hög tillväxt, 
säger Per-Magnus Dahlqvist som driver gården mellan 
Skövde och Hjo i Västergötland. Gården har 165 mjölkkor, 
450 ha växtodling och föder upp 700 mellankalvar om året. 
Vi tar emot omkring 15 tvåveckorsgamla kalvar varje vecka. 
Det är de första veckorna som är den största utmaningen, 
säger Magnus Andersson, ladugårdsförman på gården, och 
också den som har det dagliga ansvaret för djuren. Det är 
lätt att förlora några dagar här, säger han. Vi startar på 5 liter 
Beredd. Efter 3-4 dagar har vi nått vår maxgiva på 7,2 liter. 
Tidigare hade vi ett alternativ med lägre innehåll av både 
fett och protein. När vi bytte till Beredd såg jag verkligen 

att något hände med både tillväxten och hälsan. Nu växer 
de 990 g per dag, redan under mjölkperioden. Det är över 
200 g mer jämfört med för bara några månader sedan, trots 
att årstiden och vädret varit emot oss, berättar Magnus nöjt. 
Sedan bytet till Beredd har vi, peppar peppar, inte heller haft 
några problem med dåliga magar. Vi har alltid fodrat med ett 
speciellt kalvkraftfoder, men sedan vi började erbjuda Primo 
Müsli ser jag att konsumtionen kommer igång tidigare. För mig 
är det jätteviktigt att få en smidig avvänjning, säger Magnus. 
Kan vi dessutom förflytta en del av tillväxten från kalvnäring till 
torrt kraftfoder finns det pengar att tjäna avslutar Per-Magnus. 
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Utfodringsrekommendationer kalvnäring

Se ovanstående som minsta rekommenderad giva. Hög tillväxt under mjölkperioden visar sig 
senare som en högre mjölkproduktion. Kalven ska därför minst växa 800 g om dagen - varje 
dag. Öka gärna såväl mängden mjölk som koncentrationen, förutsatt att kalvens hälsa tillåter 
det. Rör ut pulvret vid 45-50o.Fodra som ca 39o.

0
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Liter per kalv & dag

Kalvens ålder i veckor

130 8,7
8,8

140 8,6
150 8,5
160 8,4
170 8,3
180 8,2

Råmjölk 
inom

4 timmar.

Öka 
andelen

kalvnäring 
successivt.

Minst 2 utfodringar per dag, gärna 3.

Fri tillgång till Primo Müsli/Primo KalvStart & vatten.

Fri tillgång till grovfoder.

Avvänj när de äter ca 1,5 kg kraftfoder. 

Minst 2 utfodringar per dag.

g pulver dl vatten
Blanda till 1 liter mjölk
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Beredd 
Proteinrik, prisvärd och årstidsanpassad kalvnäring. Beredd är 
en lätt syrad kalvnäring vars höga proteinnivå gynnar kalvens 
tillväxt och juverutveckling. Produkten är baserad bland annat 
på skummjölk och vassleproteinkoncentrat som båda har en 
hög smaklighet och hög smältbarhet. Tack vare en extra skon-
sam torkningsprocess garanteras att mjölkens naturliga anti-
kroppar finns kvar i produkten och kommer kalven till godo. 
Beredd finns som en variant för vinterhalvåret som genom 
sin tillsats av probiotika och särskilt höga nivå av omega-3 
fettsyror fokuserar extra på kalvens hälsa. På sommaren ligger 
nivåerna av aminosyror och smörfett högre för att stimulera 
till en högre tillväxt. Vill du bara använda en kalvnäring under 
hela uppfödningstiden är Beredd ett utmärkt val.

Deltamax 
Skummjölksbaserad kalvnäring med naturligt E-vitamin. Del-
tamax innehåller 50 % skummjölk vars höga smältbarhet har 
ett särskilt värde för de unga kalvarna. Skummjölk koagulerar 
i löpmagen och hålls därför kvar där tillsammans med övriga 
ingredienser under en längre tid. Det ökar smältbarheten 
och näringsutnyttjandet för hela kalvnäringen samtidigt som 

risken för diarréer minskar. Extra E-vitamin i naturlig form 
är tillsatt för att ytterligare främja kalvhälsan. En stor svensk 
studie från 2011 visade att en tillfredsställande försörjning 
av bl.a. E-vitamin kan bidra till att minska kalvdödligheten. 
Deltamax går att syra med viss försiktighet.

Viking
Lättlöslig svensktillverkad kalvnäring. Viking är en svensktill-
verkad kalvnäring med högt näringsinnehåll. Produkten är 
vasslebaserad med en mindre del hydrolyserat vetegluten som 
tillför värdefullt protein. Sammansättningen gör att produkten 
fungerar utmärkt i olika typer av ammor. Vill du bara använda en 
kalvnäring under hela uppfödningstiden är Viking ett bra val. 

Ewotopp 
Prisvärd syrad kalvnäring. EwoTopp är en syrad kalvnäring 
vilket reducerar magstörningarna och också gör den extra 
lämplig att använda i kalvammor. Produkten går också att syra 
ytterligare. EwoTopp har en hög proteinnivå för att stimulera 
till en hög tillväxt. Produkten är främst anpassad för kalvar 
över 2 veckors ålder. Produkten är också ett utmärkt alternativ 
för dig som utfodrar helmjölk de första veckorna. 

22 % av skillnaden i mjölkavkastning förklaras av kalvens tillväxt.
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Elektrolyter vid kalvdiarré

Vätskebrist är oftast själva dödsorsaken vid diarré. Ju tidigare 
behandling med elektrolyter sätts in ju större chans har du att 
rädda kalven. Elektrolyterna innehåller lättillgänglig energi 
i form av druvsocker vilket ökar absorptionen av natrium. 
Elektrolyterna bidrar till energiförsörjningen, men är inte till-
räckliga. Utfodring med mjölk eller kalvnärings ska fortsätta 
även när kalven har diarré, med samma mängd som vanligt. 
Utfodra däremot gärna fler och mindre mål. Eventuellt också 
en lite mera utspädd kalvnäring. 

Låt det gå minst en timme mellan det att kalven får mjölk och 
elektrolytlösning, förutsatt att inte elektrolyterna blandas i 
mjölken. Elektrolyterna ska utfodras ljumna. En god idé är att 
ge elektrolyter också i förebyggande syfte vid stress som exem-
pelvis förmedlingskalvarnas första vecka efter insättning. 

Diarré är den vanligaste sjukdomen bland yngre kalvar och 
orsakas oftast av rotavirus eller kryptosporidier enligt en svensk 
studie från 2012 gjord på material från 520 besättningar. Ingen 
av dem är känsliga för antibiotika. Att diarréerna orsakas av 
colibakterie är ovanligt enligt samma studie. Hos lite äldre 
kalvar är också koccidier en vanlig orsak till diarrén. Diarré leder 
alltid till en förlust av elektrolyter, en lägre mjölkkonsumtion och 
en negativ energibalans. Försämrat immunförsvar och följd-
sjukdomar är också vanligt. 

En följd av elektrolytförlusterna, orsakade av diarrén blir en för-
surning av kroppen, vilken måste hävas. Det görs främst genom 

att tillföra natrium och kalium. Också natriumbikarbonat har 
den verkan. Hur uttorkad kalven är och hur mycket vätska den 
behöver kan man få en vägledning om genom att bedöma 
hur insjunkna kalven ögon är eller genom att studera hur fort ett 
hudveck återgår till normalt läge. Ofta behöver de ca 10-15 % av 
sin levandevikt. Mycket tyder på att användningen av elektro-
lyter är alltför sällsynt ute på gårdarna. Precis som i flera andra 
studier, drar ovan nämnda svenska studie slutsatsen att en 
ökning av behandling med vätske-/saltersättning vore 
önskvärt. 

Vätskeersättning – Billig men viktig åtgärd vid diarré
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Dialyt
Koncentrerad elektrolyt med vitaminer och druvsocker. 
Använd Dialyt vid diarré eller i förebyggande syfte, exempel-
vis vid flytt av djuren. Dialyt innehåller förutom natrium, 
klorid, kalium och bikarbonat också viktiga vitaminer och 
lättillgänglig energi i form av druvsocker. Dialyt blandas ut i 
vatten, gärna ljummet. Fortsätt utfodringen med mjölk eller 
kalvnäring. En förpackning på 8 kg räcker till behandling av 
ca 8 kalvar med diarré. 

Biopect
Elektrolyt som binder upp giftiga ämnen och skadliga bakte-
rier. Blandas i vatten eller mjölk. Med hjälp av elektrolyterna 
och druvsockret i Biopect återupprättas vätske- och elektrolyt-
balansen hos kalven. Druvsockret tillför också extra värdefull 
energi. Biopect innehåller löslig fiber som suger upp vätska 
och binder skadliga bakterier och giftiga ämnen i 
tarmen. Biopect kan blandas upp i vatten eller mjölk. 

Utfodra Biopect i förebyggande syfte 
när kalvarna flyttas eller som be-
handling vid magproblem. Biopect 
rekommenderas också till smågrisar 
och lamm. En förpackning på 5 kg 
räcker till behandling av ca 10 kalvar 
med diarré. 

Utfodringsrekommendationer per dag 
Antal dagar Dialyt Biopect

Förebyggande 1-3 200 g 50 g

Mild diarré 2-4 200 g 100 g

Svår diarré Första dygnet. Sen som för mild 
diarré.

400 g 200 g

Fördela på minst 2 mål per dag, á 2 liter. Justera ovanstående rekommendationer efter kalvens hälsotillstånd.

Tidig behandling ökar chansen att rädda kalven
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Kraftfoder till kalvar

2 viktiga månader
Under mjölkkons första två månader i livet finns fantastiska 
möjligheter att med små medel påverka mjölkproduktionen. 
Det har gjorts mängder av försök och alla visar liknande 
resultat. När den dagliga tillväxten ökar med exempelvis 100 
g per dag ökar den kommande mjölkproduktionen med 500 
kg. Visst det dröjer två år. Men det är en klok investering, väl 
värd att vänta på. 

Mjölk eller kalvnäring står för kalvens huvudsakliga närings-
försörjning de första veckorna. Erbjud ändå en liten näve 
kalvkraftfoder redan första eller andra dagen, precis när kalven 
druckit upp mjölken. Ju tidigare man erbjuder kraftfoder, 
ju tidigare blir kraftfoderkonsumtionen stor nog att räkna 
med. Energin från ett kraftfoder är alltid billigare än energin 
från mjölk eller kalvnäring. Kraftfoder är också nödvändigt 
för vommens utveckling och underlättar avvänjningen. För 
foderintaget är det viktigt att fodret alltid är fräscht. Släng 
alltid gårdagens foder och ge lite nytt varje dag. Kom ihåg 
att erbjuda vatten samtidigt eftersom mjölken inte hamnar i 
vommen utan går via bollrännan direkt till löpmagen. 

Primo Müsli
Proteinrikt müslifoder till unga kalvar. Foder i form av müsli 

upplevs som extra smakligt och gör att kalven börjar äta mer 
och framförallt tidigare. Både det och en högre tillväxt, 
bekräftas både av våra kunder och i försök. Primo Müsli 
har en extra hög proteinnivå som gynnar kalvens tillväxt, 
juverutveckling och kommande produktion. Spannmåls-
delen utgörs huvudsakligen av värmebehandlad spannmål 

med hög smältbarhet. Ur ekonomisk synvinkel är det opti-
malt att byta till Primo KalvStart vid ungefär fyra veckors ålder. 

Primo KalvStart
Smakligt pelleterat startfoder till kalvar. Primo KalvStart är 

Svenska Foders omtyckta startfoder till kalvar i den traditio-
nella pelletsformen. Ett smakligt foder som under många 
år genererat nöjda kunder och hälsosamma kalvar med 
hög tillväxt. För att gynna kalvens tillväxt och kommande 
produktion ligger proteinnivån i Primo KalvStart högt. 

Fodra Primo KalvStart under hela mjölkperioden eller byt 
från Primo Müsli till Primo KalvStart vid ca fyra veckors ålder. 

Primo Eko Kry - Svenska Foders ekologiska 
startfoder till kalvar, sidan 17.

Kraftfoder till kalvar

Primo KalvStart & Primo Müsli 

• 100 % naturligt E-vitamin.
• Smakliga råvaror med hög smältbarhet.
• Betain för bättre vätskebalans och färre diarréer.



Kraftfoder till kalvar

Röst från fältet 
Primo Kalvfoder 
thomas Ekman, Björke, Varberg

Jag har använt kalvkraftfoder i många år nu, säger Thomas 
Ekman som driver mjölkproduktion lite nordöst om Varberg. 
Tidigare fick kalvarna av kornas kraftfoder, men när jag började 
med Primo KalvStart såg jag att de blev friskare, växte bättre 
och drabbades av färre diarréer. Jag säljer mina tjurkalvar vid 
två månaders ålder, fortsätter han. Det har hänt att jag under 
något tillfälle kört utan Primo KalvStart. När det såsmåningom 
var dags att sälja kalvarna så vägde de 10 kg mindre än de 
brukar. Det experimentet gör jag inte om. Nu ser jag till att alltid 
ha foder till kalvarna hemma, skrattar Thomas. Jag har provat 
andra startfoder till kalvar också, men tycker att Primo KalvStart 
fungerar bättre. Jag tror det beror på råvarusammansättningen, 
säger Thomas. 

För något år sedan började jag med Primo Müsli och jag kan 
se att de tycker det är gott. Jag ger det bara första månaden, 
tills de kommit igång att äta. Men just att de kommer igång 
och äter lite bättre och tidigare – det har jag igen i slutänden, 
avslutar Thomas. 
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Köttproduktion
Planera. Ordet kan väcka blandade känslor. Men planering 
ger en god grund. Hur fodrar jag för att få bästa lönsamhet? 
Det skiljer sig åt mellan gårdar, men också över tiden. Många 
kalkyler visar gång efter gång att bästa lönsamheten ligger i en 
hög intensitet. Räkna på vad som kan förbättra din lönsamhet 
och gör din planering utifrån det. Vi är gärna ditt bollplank, 
och vi hjälper dig gärna att välja rätt foder som passar din 
produktion, oavsett hur du väljer.

Röst från fältet 
Rationell utfodring med Primo K 
thomas Andersson, Ålyckans Lantbruk, Falkenberg

Snabbväxande lönsamt företag med god djurhållning. 
Det är några av de kriterier som måste uppfyllas för att 
nomineras till tävlingen årets spjutspets som arrangeras av 
bland annat LRF. 2013 var Ålyckans lantbruk en av sex final-
ister. Det kan nog hänga samman med att jag alltid varit 
fokuserad och målinriktad på vad jag vill uppnå, säger 
Thomas. Utan att överdriva kan man säga att han lyckats 
bygga upp en mellankalvsproduktion i toppklass. Jag 
köper in kalvar från fyra gårdar och säljer 700 kalvar per 
år, berättar Thomas. Mitt mål är att vara bland de bästa i 
landet. Och att tjäna pengar. Det är inget jag sticker under 
stol med. Så det är klart att jag har stenkoll på företagets 
siffror. Foderkostnad, arbetstid och slaktintäkt är några av 
de viktigaste. 

Jag köper sedan många år mitt foder, med Primo K, från 
Hönryds kvarn, en av Svenska Foders återförsäljare. De är 
fantastiska att ha att göra med och lösningen med Primo K 
ger mig en enkel och rationell utfodring där jag vet att allt, 
inklusive fett, vitaminer och mineraler finns med. Då kan 
jag lägga min tid där den gör bättre nytta och så vet jag 
att djuren alltid får samma foder. Och hur går det då? De 
växer i snitt 1 350 g per dag. När de slaktas vid 265 dagars 
ålder väger de i snitt 183 kg. Och klassningen, den är bra. 
Så jo, jag är faktiskt supernöjd. Även om jag förstås har lite 
planer för framtiden också, avslutar Thomas. 



• För att uppnå hög tillväxt

• Mycket stärkelse

• Högt proteininnehåll

• Höga näringskrav och 
 specifika råvarukrav

• Bra vomfunktion och stabila  
 magar även vid fri tillgång

• För den mest intensiva   
 produktionen

• Hög mineral- och 
 vitaminnivå

• Normal inblandning är 20-25 %  
 av Primo K i spannmål

• Bra komplement till gårdens  
 övriga fodermedel

• Skonsamt

• Bra till slutgödning eller till  
 rekryteringskvigor

• Fiberrikt med mycket 
 smältbar fiber

Köttproduktion
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Mellankalv gödtjur Vallfodertjur Köttrastjur alt. 1 Köttrastjur alt. 2 Rekryteringskviga
Primo KalvStart/
Primo Müsli

Fri tillgång Fri tillgång Fri tillgång Fri tillgång

Bete + mjölk Ev. creepfeeding Ev. creepfeeding

Primo intensiv Fri tillgång 6 - 7 kg/dag**

Primo Progress 3 - 5 kg/dag* 2 - 3 kg/dag* 5 - 8 kg/dag**

Primo Pektin*** 5 - 8 kg/dag 4 - 6 kg/dag 5 - 8 kg/dag 5 - 8 kg/dag 1,5 - 5 kg/dag

Givorna i diagrammet ska ses som en vägledning. Ensilagets kvalitet och näringsinnehåll påverkar foderstatens kraftfodermängd. * Viktintervall 
100 - 275 kg levande vikt. ** Viktintervall 250 - 400 kg levande vikt. *** Primo Pektin används antingen som slutgödningsfoder eller under hela upp-
födningstiden till rekryteringskvigor.

Primo - utfodringsguide

Sortimentsöversikt Primo ungnötsfoder

Primo Progress
Ett vassare färdigfoder med mycket stärkelse för de snabbt växande tjurarna. Hög tillväxt 
står i fokus och för att uppnå slaktmognad vid önskad tidpunkt och god lönsamhet behövs 
ett kraftigt foder som Primo Progress. Utfodra Primo Progress med ett fiberrikare grovfoder 
eller efter det att djuren passerat den känsligaste perioden av kalvstadiet.

Primo intensiv
Ett intensivt och skonsamt färdigfoder. Primo Intensiv är utvecklat för den snabbväxande 
mellankalven där kraftfodret ges i fri tillgång. Fodrets skonsamma sammansättning gör 
att det passar utmärkt även i den mest intensiva köttrasproduktionen. Höga krav på 
närings- och råvarusammansättningen gör Primo Intensiv till ett unikt foder. Primo Intensiv 
är ett ypperligt foder för kalvgömmor och kan öka lönsamheten genom att ge en jämnare 
övergång mellan betet och stallfoderstaten.

Primo K
Koncentrat med mycket högvärdigt protein. Proteinet och fettet i Primo K kompletterar 
gårdens övriga råvaror på ett gynnsamt sätt. Primo K håller en hög nivå av vitaminer och 
mineraler. Nivån av E-vitamin är extra hög eftersom lagrad spannmål ofta har ett lågt 
innehåll av E-vitamin. Anpassa inblandningen av Primo K i gårdens spannmål efter vad 
totalfoderstaten behöver kompletteras med samt efter djurens proteinbehov.

Primo Pektin
Ett skonsamt färdigfoder med en hög andel smältbar fiber. Primo Pektin passar utmärkt 
som slutgödningsfoder när kraftfodergivan är hög. Det är också ett utmärkt foder till rekry-
teringskvigor i begränsad giva. Råvaru- och näringssammansättningen med bland annat 
en hög fibernivå gör att Primo Pektin främjar god vomfunktion och stabila magar, vilket 
resulterar i god ekonomi.



Undvik kalciumbrist och 
kalvningsförlamning

Kalciumbrist syns inte

Även vid en låg frekvens kalvningsförlamning är andelen kor med 
subklinisk kalciumbrist (< 2,0 mM) hög, vilket man såg när man analyse-
rade nivån av kalcium i blodet på 1 462 kor. 

1

1%

25%

Klinisk kalvningsförlamning

4%
8%

41%

50%

2 3

Subklinisk kalciumbrist

Laktationsnummer

X-zelit ger också mer mjölk

I ett försök med 430 kor, i 2 besättningar, med en mycket låg förekomst 
av kalvningsförlamningar (0,9%) försvann kalvningsförlamningarna helt. 
Förutom ovansående resultat i mjölkökning minskade också frekvensen 
livmoderinflammationer samtidigt som celltalet hos andra och tredje-
kalvare sjönk hos de kor som fått x-zelit.

X-Zelit Kontroll Skillnad
1:a kalvning 30,1 29,8 + 0,3

2.a kalvning 40,6 39,4 + 1,2
3:e kalvning 41,0 39,7 + 1,3

Sintid

En bättre kalciumnivå i blodet efter kalvning ger en ökad 
mjölkavkastning, även i besättningar utan synbara problem 
med kalvningsförlamningar. Den dolda, eller subkliniska 
kalciumbristen, är mångdubbelt större än förekomsten av 
kalvningsförlamning, se diagram. 

Kalciumbrist visar sig som nedsatt foderintag, lägre produk-
tion, ökad risk för kvarbliven efterbörd, löpmagsförskjutning 
och livmoder- och juverinflammation. Vad man också sett är 
att dessa kor har en högre nivå av nedbrytningsprodukter från 
fettnedbrytningen, NEFA, i blodet och har alltså också en 
försämrad energiförsörjning.

X-zelit
tillskott för mer mjölk och problemfri start på laktationen. 
Utfodring med X-zelit under sintiden aktiverar kons egna 
hormonsystem genom att binda kalcium från fodret. Vid 
kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och utnyttja 
kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kropps-
reserver. På så sätt förhindras kalciumbrist och kalvningsför-
lamning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas, se tabell. 
Utfodra 500 g om dagen de sista två veckorna innan kalvning 
från och med andra kalvningen. Upphör med utfodringen vid 
kalvning. 

Bovikalc
Kalciumpreparat som förebygger kalvningsförlamning. Vi 
har även Bovikalc i vårt sortiment. Bovikalc är ett välkänt 
kalciumpreparat i bolusform. Använd Bovikalc i förebyggande 
syfte mot kalciumbrist. Passa på att beställ hem tillsammans 
med mineralerna.
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X-zelit - Mer mjölk och problemfri start på laktationen. 



Sintid

Röst från fältet 
X-zelit  
Roger och Ulrika Karlberg, Karlsmåla Lantbruk AB, Kosta

Det är lite svårt att välja. Det blir svaret när Lars Carlsson, 
Svenska Foder, frågar vad som är så bra med X-zelit. 
Men, måste jag välja så får det nog ändå bli mjölk-ök-
ningen. Den är ju så påtagligt, säger Ulrika till slut. 
Jag skulle säga att avkastningen ökat med ca 500 kg 
per ko och år, tack vare X-zelit säger Roger lite nöjt. 
Men, som sagt, mjölkökningen är bara en av orsakerna 
till att vi köper X-zelit. 

Vi har 60 kor och under de 1,5 året som vi har använt 
X-zelit tror jag att vi har haft 1 kalvningsförlamning. Det 
sparar tid och pengar, säger Ulrika. Lars sa ju det innan 
vi började, men det är otroligt hur mycket bättre aptit 
de har direkt efter kalvning nu. Det är säkert därför vi 
knappt har några acetonemier längre. De är piggare, 
kommer igång bättre och vi har ingen svacka en tid 
efter kalvningen som vi ibland kunde ha tidigare. Vi har 
helt enkelt fått piggare och mera hållbarare kor som 
mjölkar lite mer av X-zelit, avslutar Ulrika. 
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X-zelit - Mer mjölk och problemfri start på laktationen. 
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Den nykalvade kon

tidig laktation

Ketoglyk
Ett flytande, mycket smakligt blodsockerhöjande energitill-
skott för den nykalvade kon. Extra energi och en högre blod-
sockernivå förhindrar såväl viktförlust som dålig aptit. Genom 
att minimera viktförlusten i tidig laktation förbättras också 
fruktsamheten. En lagom blodsockernivå ger äggstockarna 
god tillgång till glukos, vilket är en förutsättning för normal 
ägglossning och god fruktsamhet. Glukos är dessutom en 
viktig och drivande komponent i mjölkproduktionen vilket 
gör att Ketoglyk ofta också ger en ökad mjölkavkastning.

I Ketoglyk kombineras propylenglykol, glycerol och natrium-
propionat vilka alla har en blodsockerhöjande effekt. Kombi-
nationen gör Ketoglyk både effektiv och till skillnad från ren 
propylenglykol, mycket smaklig. Niacin ingår också, eftersom 
det reglerar nedbrytningen av kons fettreserver samt stimule-
rar mjölkproduktionen. Ge 300 ml Ketoglyk per ko och dag 
två veckor före till åtta veckor efter kalvning, eller fram till 
första seminering. Finns som 20 kg dunk och 210 kg fat. 

Ketoglyk gynnar mjölkproduktionen

• Bättre aptit
• Bättre fruktsamhet
• Högre blodsocker

• Ökad mjölkproduktion

2 veckor före 
kalvning

8 veckor efter
kalvning

300 ml per ko 
och dag

Smakligt blodsocker-höjande tillskott med niacin.



tidig laktation
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Läs mer:
Vill du hellre lägga ett blodsockerhöjande toppfoder i 
foderstaten, läs då om Tip Topp på s 15.



Mineral- & vitaminfoder

Deltamin Bas
•Hög salthalt
•Passar i de flesta foderstater
•Prisvärt

2 Smakliga mineralfoder som täcker de flesta djurs 
behov. 

Deltamin Baljor
• Smakliga
• Mycket magnesium
• Med eller utan vitaminer

2 smakliga mineralfoder i balja för betet; Deltamin 
SlickNöt och EasyLick HighMag som är extra smaklig 
med extra magnesium och tillsatta vitaminer. Ut-
fodra i fri tillgång på en av djuren välbesökt plats.

DeltaVit Vitaminer
•Torra: ADE, E-5 000 & E-30 000
•Flytande: B, E och Multi
•Med selen

Extra vitaminer kan påverka immunförsvar, frukt-
samhet, celltal och smakfel på mjölken positivt. Vid 
stress, sjukdom och utfodring av stor andel hem-
maproducerat foder, syrad, gastät lagrad eller färsk 
spannmål eller när den hygieniska kvaliteten på 
fodret inte är optimala kan det också behövas ett 
extra vitamintillskott. 

Deltamin Bete
•Mycket salt för hög smaklighet
•Inga tillsatta vitaminer
•För betet

Extra smakligt mineralfoder som gynnar konsum-
tionen. Därigenom motverkas beteskramp samti-
digt som tillväxt, mjölkavkastning samt fruktsamhet 
påverkas positivt. 

Deltamin Kött & Di
•Till digivande/växande djur
•Extra mycket E-vitamin 
 & selen
•Hög nivå kalcium

2 mineralfoder speciellt för digivande respektive 
växande nöt. Deltamin Kött innehåller mycket kalcium 
och extra E-vitamin och selen. Deltamin Di innehåller 
organiskt selen samt naturligt E-vitamin. 

Deltamin Sin
•Exceptionellt hög E-vitamin
•Högt magnesiuminnehåll
•2 mineralfoder för sintiden

2 Sintidsmineraler med högt innehåll av E-vitamin 
för friskare och färre dödfödda kalvar, färre mastiter 
samt färre kvarblivna efterbörder. Sin innhåller 100 % 
naturligt E-vitamin samt organiskt selen. CAB har ett 
lågt CAB-värde som motverkar kalvningsförlamning. 
Båda har ett högt magnesiuminnehåll.
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Deltamin Mineralfoder är ut-
vecklade för att främja hälsa, 
fruktsamhet och produktion. Det 
finns anpassade produkter för de 
flesta tillfällen. Hittar du ändå inte 
vad du söker, räknar vi gärna på 
en kundanpassad produkt (minst 
900 kg per lev. tillfälle). 

2 alternativ 
för sintiden

Speciellt för dikor 
& växande djur

På betet

Slickbaljor

Flytande & torra 
vitaminfoder

Mineral- & vitaminfoder



Mineral- & vitaminfoder

Läs mer:
Salt, saltstenar och mycket mer 
hittar du i vår nya ProduktGuide.

Deltamin Bas
•Hög salthalt
•Passar i de flesta foderstater
•Prisvärt

2 Smakliga mineralfoder som täcker de flesta djurs 
behov. 

Deltamin topp
•Mycket E-vitamin
•Extra koppar & magnesium
•Tillsatt svavel

3 smakliga mineralfoder med högt innehåll av 
magnesium och vitaminer som täcker de flesta 
djurs behov. Med förhöjt kopparinnehåll. Deltamin 
Topp rekommenderas till såväl högproducerande 
mjölkkor som till intensiv köttproduktion. 

Deltamin Struktur
•Som VitaCaps eller pellets
•Extra smakliga och
  lätthanterliga
•Allsidig sammansättning

Finns som pellets eller den unika formen VitaCaps. 
Strukturen gör att båda produkterna upplevs som 
extremt smakliga av djuren. Strukturen gör dem 
också lätthanterliga och helt dammfria.

Deltamin Mixer
•Extra magnesium, koppar    
  och vitaminer
•Passar i blandarvagnar
•Tillsatt svavel

3 koncentrerade produkter för mixervagnar och 
grovfoderrika foderstater. Speciellt fokus har lagts på 
att möjliggöra hög produktion samt att främja djurens 
immunförsvar. 

Deltamin Mikro-Mg
•Utan fosfor
•Extra mycket magnesium
•Extra mikromineraler och     
  vitaminer

Bästa valet när djurens behov av kalcium och fosfor 
är täckta. 2 produkter som tillför extra höga nivåer 
av magnesium, vitaminer och spårämnen, som t.ex. 
koppar och E-vitamin. Koncentrerade produkter som 
utfodras i mindre giva. 

Deltamin Fertil
•Organiska mineraler
•Hög nivå tillsatt biotin
•Naturligt E-vitamin

2 koncentrerade mineralfoder med zink, koppar och 
mangan i organisk form, speciellt utvecklade för att 
förbättra djurens immunförsvar, fruktsamhet samt klöv- 
och juverhälsa. Med ett bättre hälsoläge ökar produk-
tionen och du kan utifrån ett medvetet val, baserat 
på produktionsresultat välja vilka djur du slår ut. 

Mineralfoder i form 
av pellets & VitaCaps
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Mer koppar, magnesium 
och vitaminer. Vitaminer och mineraler 

som särskilt gynnar 
hälsa & fruktsamhet

När du behöver magnesium 
men inte fosfor

För blandarvagnar

Mineral- & vitaminfoder
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Mineralfoder för sintiden
Sintidsmineralet är en investering för framtiden. Genom kom-
mande laktation och genom kommande generation. Kvaliteten 
på råmjölken, förekomsten av mastiter och kalvningsförlam-
ningar samt andelen dödfödda kalvar är några exempel på vad 
som direkt påverkas av vitamin- och mineralstatusen under 

Röst från fältet 
Deltamin Sin
Maria och Niklas Persson Karlsro gård, grantinge, 
utanför Hässleholm

Maria och Niklas är eniga. En sinko måste få rätt förut-
sättningar så att hon är igång och laddad inför nästa 
laktation. Vi prioriterar att hålla samman grupperna och 
ordna en stressfri miljö, säger Maria. De ska hela tiden ha 
tillgång till foder och underlaget ska vara utformat så att 
de både kan stå och ligga bekvämt. Tar man väl hand om 
sinkorna så får man mycket gratis, säger Maria. Eller som 
Marianne Jönsson, veterinär på gården, säger; Det är bara 
under sinperioden man kan göra insättningar på kontot. 
Resten av perioden är det bara uttag. 

Rebecca Nilsson, från Svenska Foder, frågar vad de 
förväntar sig av ett sintidsmineral. Maria och Marianne är 
överens. Det ska vara smakligt, så att korna verkligen äter 
det, och det ska innehålla vitaminer och mineraler som 
verkligen gör nytta. Marianne rekommenderar ofta sina 

kunder ett sintidsmineral. Hon har sett resultaten. Efter att ha 
behandlat några kalvningsförlamningar på en gård tar jag 
alltid upp diskussionen, säger Marianne. 

Medelavkastningen på gårdens 215 kor som mjölkas i robot 
ligger runt 36 kg och Deltamin Sin har använts i många år. 
Under en period testades ett annat märke. Men eftersom 
kalvningsförlamningarna ökade bytte vi tillbaks till Deltamin 
Sin igen, berättar Maria. 

Nu har vi nästan aldrig några problem varken med kalvnings-
förlamningar, mastiter eller kvarblivna efterbörder. Nästan 
inga livmoderinflammationer heller, fyller Marianne i. Hon 
fortsätter; Också kalvarna är jättefina här på Karlsro. Sällan 
några dödfödda kalvar. Nej, kalvarna är friska glada och 
pigga, det håller Maria med om. Vi märker också att korna 
känns pigga och laddade efter kalvning. De kommer igång 
fort och bra med att äta avslutar Maria.

sintiden. Kor som får en dödfödd kalv producerar mindre 
mjölk i kommande laktation, det har man sett i försök. Fodra 
alltid ett speciellt sintidsmineral under dräktigheten, både inom 
kött- och mjölkproduktionen. Välj mellan Deltamin Sin och 
Deltamin CAB.

Mineral- & vitaminfoder



Röst från fältet 
tips för sintiden
Ann-theres Persson, Produktionsrådgivare, Växa Sverige

Jag skulle aldrig rekommendera någon att avstå ifrån 
sintidsmineral, säger Ann-Theres. Det är en billig försäkring. 
Jag tittar mycket på nivåerna av E-vitamin och selen när jag 
väljer sintidsmineral, berättar hon. Men också från vilken källa 
selenet kommer är avgörande, poängterar Ann-Theres. Det 
är viktigt att det innehåller organiskt selen eftersom selen från 
selenjäst förs över väldigt bra till mjölken och på så sätt stärker 
kalvarna, säger hon. 

Andra viktiga kriterier tycker jag är att innehållet av kalcium 
är lågt och magnesium högt. Det ska vara minst 3 % magne-
sium per kg ts i totalfoderstaten säger Ann-Theres bestämt. 
Gärna mer! Både kalcium och magnesium påverkar före-

Deltamin Sin
• 100% naturligt E-vitamin.
• Organiskt selen.

Deltamin CAB
• Stort negativt CAB-värde.
• Tillåten inom ekologisk och KRAV.

Fodra 150 g Deltamin Sintidsmineral per dag under hela sintiden. Börja ca sex veckor före 
beräknad kalvning för kvigor.

komsten av kalvningsförlamning, och jag tycker mig se att när 
man använder ett sintidsmineral så blir det färre kvarblivna 
efterbörder och kalvningsförlamningar. Det är ju just de varn-
ingssignalerna, tillsammans med kalvhälsan, som får mig att ta 
upp diskussionen om någon inte använder sintidsmineraler. 

Avslutningsvis då, vad är dina bästa tips för sintiden? Ann-
Theres tvekar inte. Lagom hull vid sinläggning, sinläggning som 
inte tar mer än 1 vecka, ta bort sinkorna från mjölkkorna och 
gruppindela dem. Gärna i 3 grupper. Lyckas man med det och 
kompletterar med en välbalanserad sinkofoderstat med mycket 
fibrer, gärna med lågt CAB-värde så är förutsättningarna för en 
bra start på kommande laktation goda, avslutar hon. 

Färre kalvningsförlamningar och 
mastiter samt piggare kalvar
• Extra högt innehåll av E-vitamin. 
• Hög nivå magnesium.
• Lågt innehåll av kalcium.
• Hög nivå A-vitamin för mer mjölk.

Deltamin Sintidsmineraler

Mineral- & vitaminfoder
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Mineralfoder med biotin, organiska mineraler och naturligt 
E-vitamin för friskare kor. Långt över hälften av de utslagna 
korna slås ut på grund av dålig fruktsamhet, juverhälsopro-
blem samt klövproblem. Knappt 10 % slås ut på grund av låg 
avkastning. Det borde vara tvärtom. Ovan nämnda problem är 
komplexa, och uppträder sällan ensamma. En ko med försämrat 
immunförsvar drabbas lättare av mastit. Mastiten leder till att 
fruktsamheten försämras. Liknande samband finns mellan hälta 
och fruktsamhet. Självklart påverkas också mjölkavkastningen 

negativt när en ko får mastit eller problem med klövarna, vilket 
ytterligare spär på problemen. 

Deltamin Fertil tillför mineraler i en form som kon lättare kan 
utnyttja och som i ett stort antal oberoende försök har visat sig 
förbättra immunförsvaret, fruktsamheten, juverhälsan, klövhäl-
san och mjölkavkastningen. Klövhälsan påverkas positivt av den 
höga nivån biotin som finns tillsatt och immunförsvaret förbätt-
ras dels av de organiska mineralerna och dels av E-vitaminet.

Mineral- & vitaminfoder

Deltamin Fertil

Bättre produktions-resultat med Deltamin Fertil



Deltamin Fertil innehåller organiska 
mineraler, biotin och naturligt E-vitamin

Organiska mineraler 
I en sammanställning av 27 olika försök fann man att 
organiska mineraler ökade mjölkavkastningen med 0,93 kg 
samt att antalet tomdagar sjönk med 13,5 dagar.

Biotin
Biotin förbättrar kvaliteten på klövarna. Med friska klövar rör 
sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och mjölkar mer. 

Naturligt E-vitamin
E-vitamin är viktigt bl.a. för immunförsvaret och motstånd-
skraften mot mastit. Den naturliga formen tas upp och 
utnyttjas mycket bättre jämfört med den syntetiska.  

Mineral- & vitaminfoder

35



36

Juverhälsa

Juverhälsa

Mastit är den vanligaste och mest förlustbringande sjukdomen 
bland Sveriges mjölkkor. Förutom de direkta kostnaderna drar 
mastit med sig kostnader genom att kons fruktsamhet och pro-
duktion försämras. Höga cellhalter är ett tecken på juverinflam-
mation – subklinisk eller klinisk. Internationella försök visar att 
mjölkproduktionen minskar redan vid cellhalter från 100 000 
per ml. Vid ett celltal på 200 000 och en avkastning på 9 000 
kg mjölk orsakar det förhöjda celltalet ett mjölktapp på 450 kg.

Förebygg juversjukdomar
Vid de flesta mastiter föreligger en bakteriell infektion. Risken 
att bakterier ska växa till är särskilt stor om det finns sår eller 
sprickor på spenar och juver. En hel spene med mjuk och smi-
dig hud står bättre emot alla påfrestningar. Håll därför juvret 
rent, mjukt och fritt från sår och sprickor. Spenar och juver ska 
rengöras före mjölkning för att minimera risken för att bakte-
rier tränger upp i spenkanalen. Spenarna ska också sprayas eller 
doppas efter varje mjölkning för att avdöda eventuella bakterier 
och för att spenhuden skall hållas mjuk och smidig. 

Cellhalten påverkar mjölkproduktionen

Internationella försök visar att cellhalter redan från 100 000 celler/ml 
minskar mjölkproduktionen. 
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Cellhalten påverkar mjölkproduktionen

Läs om produkterna KenoPure, KenoLac & KenoCool på nästa uppslag!



Juverhälsa

Röst från fältet 
KenoLac och KenoCool 
Rolf Johansson, Njurunda, söder om Sundsvall

Arbetskostnaden utgör stor del av de totala kostna-
derna och jag tycker det är viktigt att man funderar på 
var man lägger sin arbetstid, säger Rolf som driver en 
mjölkgård med 70 kor drygt en mil söder om Sundsvall. 

Korna mjölkas i en Lelyrobot och det fungerar bra även 
om vi varit tvungna att smörja spenarna med Helosan-
salva för att hålla dem mjuka, fortsätter han. Men så var 
vår fodersäljare Frida Löf här och föreslog att jag skulle 
prova hennes juverprodukter. Ett tag efter att vi bytt 
så var en av mina anställda som bara rycker in då och 
då här. Hon undrade hur mycket jag hade smörjt sista 
tiden, skrattar Rolf. Så tydligt såg hon skillnaden. Nu har 
jag använt Svenska Foders produkter i över ett år och 
jag har inga planer på att byta tillbaks till mina gamla 
produkter. På vintern använder jag KenoCool och på 
sommaren KenoLac och de ger båda väldigt mjuka 
och fina spenar. Så att smörja extra, det har vi slutat 
med, och det sparar tid, avslutar Rolf. 
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Juverhälsa

KenoPure
Rengör och desinficerar före mjölkningen och minimerar risken 
för mastitskapande bakterier. KenoPure används till rengöring 
av spenar och juver före mjölkning. Den gör också huden mjuk 
och minimerar risken för sprickor och sår. Med KenoPure 
minimerar man även risken för mastitskapande bakterier. Keno-
Pure kan användas i vattnet till trasor (0,5 %) eller för tvätt av 
juverdukar i tvättmaskin (3-5 cl till 100 trasor). Kan användas 
som skum (20 %) eller som spray (10 %), både före och efter 
mjölkning. Användandet av KenoPure ger en förstimuleringen 
genom avtorkningen som resulterar i ett högre mjölkflöde, 
vilket i slutändan ger en tidsbesparing. 

KenoPure tar bort smuts och gödsel 
effektivt

KenoLac Dopp/KenoLac Spray 
insektsavvisande dopp/spray med hudvårdande egenskaper. 
KenoLac dopp och spray innehåller en hög andel mjölksyra 
och ger mycket bra effekt mot de bakterier som orsakar mastit. 
Produkten underlättar läkningen av huden och ger en mjuk 
spenhud samt förbättrar stängningen av spenkanalen. KenoLac 
innehåller solskyddsfaktor 15 och insektavvisande ingredienser 
vilket gör dem särskilt lämpliga för kor på bete. Bra till kor 
med höga cellhalter samt till sinkor och perioden efter kalv-
ning. Försök 8 veckor efter kalvning visar en klar förbättring av 
spenhuden, se diagram. Produkten är klar för användning i alla 
sprayanläggningar och robotar och är i det närmsta droppfri 
vilket sänker förbrukningen.

Det syns tydligt vilka spenar som behandlats med KenoLac. 
KenoLac konsistens gör att den inte droppar, vilket ger en lägre 
förbrukning. 

KenoLac förbättrar spenhuden

Spenhud
Spentopp

1
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2
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Förbättringssteg med KenoLac
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Juverhälsa

KenoCool
Desinficerande och smörjande spenspray med pepparmintolja. 
Extra bra val vid kyla. Kenocool spray och dopp har ett högt 
innehåll av oljehaltiga mjukgörande medel som håller huden 
mjuk länge och skyddar mot skadliga infektioner. Produktens 
sammansättning gör den skonsam och effektiv även vid blåsiga, 
fuktiga och kalla väderförhållanden och till torr och irriterad 
spenhud. KenoCool är dokumenterat effektiv mot E.Coli, 
S.Uberis, S.Agalactiae och många andra bakterier. Testad och 
kontrollerad enligt de Europeiska normerna EN 1040 och EN 
1656. Den ingående pepparmintoljan förbättrar blodcirkula-
tion och sänker celltalet. KenoCool är klar för användning i 
alla sprayanläggningar och robotar. Produkten är frostsäkrad till 
minus 25 grader.

Förp: 20 resp. 200 liter. 

Kamfersalva och Helosansalva
Salvor för mjuka och friska juver. Kamfersalva ökar blodtill-
förseln, exempelvis vid juverinflammation och Helosansalva, 
med eller utan solskydd skyddar juvret och håller huden 
mjuk och smidig.
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För bästa effekt rekommenderas diskning med alkalist rengö-
ringsmedel för att ta bort fett och proteiner följt av ett syradisk-
medel för att avlägsna mjölksten och kalk efter varje mjölkning. 
Blanda aldrig ett alkaliskt och ett syradiskmedel. 

DM Clean 
Alkaliskt diskmedel för mjölkutrustning. Flytande alkaliskt 
diskmedel effektivt mot fett och proteiner. För diskning av 
mjölkutrustning, mjölkningsanläggningar, mjölktankar och 
robotsystem. Produkten är skonsam mot såväl anläggning 
som gummin. Det höga innehållet av kaliumhydroxid gör 
DM Clean effektiv även vid låga temperaturer i diskvattnet 
(40 - 80 °C). Dosera 0,5 % = 50 ml i 10 liter vatten. Efter 
rengöring skölj med rent vatten.

Fo-Cid
Syradiskmedel för mjölkutrustning. Flytande syradiskmedel för 
mjölkutrustning, mjölkanläggningar, mjölktankar och robot-
system såväl som till manuell rengöring. Speciellt effektivt mot 
kalkavlagringar och mjölksten vid alla temperaturer. Produkten 
innehåller skumdämpare och är inte korrosiv mot gummi eller 
anläggning. Efter rengöring och sista sköljning dosera 0,5 % 
= 50 ml i 10 liter vatten och låt cirkulera 8 - 10 minuter. Efter 
rengöring skölj med rent vatten.

Solox
Syradiskmedel med desinficerande verkan. Produkten är 
effektiv mot kalk och mjölkstensbeläggningar. Produkten är 
speciellt bra till desinfektion av borstar på robotsystem (dosera 
0,4 % = 40 g/10 liter vatten), men också till mjölkanläggningar 
och mjölktankar (dosera 0,5 % = 50 g/10 liter vatten).

Hygienprodukter för 
mjölkningsanläggning

i stallet
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Stallhygien

i stallet

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduk-
tion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. 
Ben- och klövlidande är ett stort problem i många av dagens 
besättningar. Det är viktigt att djuren står och ligger på ett 
torrt och rent underlag för att i möjligaste mån undvika detta. 
En god hygien förhindrar också att eventuella smittor sprids 
mellan djuren. 

Rengöring
Allround Såpa
Såpa för rengöring av alla typer av stallinredningar och maskiner. 
Allround Såpa löser upp hinnor av fett och proteiner och gör 
rent med en svagt desinficerande verkan. Medlet innehåller 
korrosionsskydd för att inte skada materialet. Allround såpa kan 
appliceras såväl manuellt som med högtryckstvätt. Dosering 1,5 
%. Låt verka i 10 - 20 minuter, men det är viktigt att medlet 
inte torkar innan det tvättas av. Vid kalkavlagringar och mjölk-
sten skall Fo-Cid användas. Allround såpa och Fo-Cid får inte 
blandas. 
 
Desinfektion
Stalosan F
Absorberar fukt och avdödar mikroorganismer 
på djurens liggplats. Stalosan F är effektivt för 
förbättring av sanitära förhållanden i alla typer 
av stall. Djurhälsan förbättras och sjukdomar 
såsom mastit, klövproblem, höga celltal och diarré 
hos kalvar minskar. Kan användas medan djuren 
befinner sig i stallet, på exempelvis båspallen eller i djupströbäd-
den. Stalosan F absorberar fukt och avdödar bakterier, virus 
svamp och parasiter. Stalosan F minskar också luftens innehåll 
av ammoniak vilket kan minska frekvensen av luftvägsinfektio-
ner hos kalvarna. Stalosan F har även en hämmande effekt på 
antalet flugor. Kan med fördel användas både i klövbad och i 
stövelbad.

Virocid
Snabbverkande desinfektionsmedel för bl.a. stallar, 
inredning och klövbad. Virocid ™ är ett kraftfullt desin-
fektionsmedel som tar död på alla mikroorganismer som 
virus, bakterier, svampar och sporer. Virocid är interna-
tionellt testat och erkänt. Verkar vid temperaturer från 4 
grader och uppåt. Använd Virocid i klövbad (1,5 – 2 % 
= 1,5-2 liter i 100 liter) eller som spray (0,5 % upplösning). 

Virkon® S - till stallar med djur 
Effektiv produkt mot virus, svampar, bakterier och 
sporer. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbryt-
bart desinfektionsmedel. Effektivt mot virus, mykop-
lasma, bakterier, svampar och sporer. För desinfektion 
av stallar och föremål i anslutning härtill. Produkten 
lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft - och vatten-
desinfektion samt till desinfektion av djur. Virkon® S är i 
vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

Jodopax RtU
Jodbaserat desinfektionsmedel. En antiseptisk jodlösning 
för utvärtes bruk avsedd för huddesinfektion och desinfek-
tion av små sår samt instrument efter föregående rengöring. 
Produkten har en kraftig och snabb effekt på svampar, virus 
och bakterier, även salmonella. Spraypump tillhandahålls separat.

Staldfix
Staldfix binder fukt, begränsar lukten av ammoniak och 
ger bättre stallmiljö. Staldfix har en uttorkande effekt på 
stallgolv och boxar vilket hämmar tillväxten av skadliga 
bakterier och svampar. Kan användas i alla stallsystem 
även då djuren finns kvar i stallet. Produkten är lätt-
hanterlig utan att damma. 

Allround Såpa löser 
upp smutsen.



i stallet
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Strömedel

i stallet

Strömedel
easy-strö 
Dryg ströprodukt med hög uppsugningsförmåga. Klumpfri 
ströprodukt av hackad och pressad kvalitetshalm, helt utan 
tillsatsämnen. Lämpar sig till de flesta djurslag och används 
och uppskattas idag av många stora nötbesättningar. easy-strö 
är värmebehandlad vilket gör den helt fri från bakterier och 
svampsporer. Värmebehandlingen ger också produkten dess su-
veräna uppsugningsförmåga på ca 5 gånger sin egen vikt vilket 
leder till en låg förbrukning. easy-strö ger ett bättre stallklimat 
eftersom den binder ammoniaklukten. Produkten är också 
mycket miljövänlig. Den består av ren halm och kan med fördel 
återföras till jorden.

easy-bedding 
Pelleterad ströprodukt av halm med hög uppsugningsför-
måga. Halmströ i pelletsform framförallt framtagen till hästar 
men även andra stall har visat sig uppskatta produkten. Suverän 
uppsugningsförmåga, absorberar ammoniaklukten, lättskött 
och tidsbesparande är några av fördelarna med easy-bedding. 
Finns även i en krossad variant. Kallas då för easy-way och 
används i olika djurstalllar.

Kutterspån
Kutterspån. Ger en ljus och trevlig stallmiljö. Vårt spån är 
dammseparerat och kommer från råvaror från svenskt virke.

torvströ
torvströ är ammoniakbindande och har en bra uppsugnings-
förmåga. Dess låga pH skapar en ogynnsam miljö för bakterier 
vilket är bra för djurens klövar samt eventuella småsår. Eftersom 
det är ett naturligt material blir man lätt av med gödseln.

torvmix
En blandning mellan torvströ och kutterspån. Blandningen 
kombinerar torvens fördelar som ammoniakbindande och god 
uppsugningsförmåga med spånets färg för en ljus och trevlig miljö. 



i stallet

Röst från fältet 
easy-strö
Roger Mårtensson, Bollerups Lantbruksinstitut, tomelilla

Drygt! svarar Roger snabbt när han blir ombedd att 
beskriva easy-strö. Innan strödde vi liggsängarna med 
torvmix, men vid ett besök föreslog min fodersäljare Emma 
Brehmer, att vi skulle prova easy-strö istället. Jag tyckte 
det lät lite dyrt, men vi provade och idag vill jag inte byta 
tillbaka. Idag strör vi hälften så mycket mot vad vi gjorde 
innan. Så i längden blir kostnaden lägre än tidigare. Det 
stämmer att en sparad krona inte alltid är en tjänad krona. 
Att vi kan strö så mycket mindre beror nog främst på 
att produkten ligger kvar väldigt bra i liggbåsen som då 
håller sig både torra och rena. easy-strö dammar också 
förvånansvärt lite. Och så fungerar den bra tillsammas 
med borstarna i robotarna. 

Det ska vara enkelt att strö och easy-strö är ett strömedel 
som är lätt att använda och få bra resultat med!

45



46

Biologiska ensileringsmedel

SiloSolve - Nya generationens 
ensileringsmedel
Bevara näringen till dina djur
Det är mycket pengar vi lägger i lager under sommarens 
ensilering. Men, mellan 10 och 30 % av den invägda mäng-
den torrsubstans utfodras aldrig (Spörndly, 2014). Framförallt 
packning och en god täckning kan väsentligt förbättra utbytet. 
Uttagshastigheten är också viktig. Försök har visat att om en 
silo står öppen i 4 dagar ökar ts-förlusterna från 10 till 17 %. 
Fyra dagar är inte särskilt länge och under den tiden ser man 
oftast ingen värmeökning att tala om i försök. Det vill säga att i 
verkligheten uppstår troligen dessa förluster utan att någonting 
märks. Men djuren märker det. Grovfodret de får innehåller lite 
mindre näring. 

Det går inte helt att bli kvitt näringsförlusterna men de går att 
minimera avsevärt. Använd ett ensileringsmedel som snabbt 
och effektivt styr fermenteringen ner till ett lågt och stabilt pH-
värde. Försök visar att SiloSolve minskar näringsförlusterna och 
ts-förlusterna minskar med 25-60 %. Lägre förluster gör det 
möjligt att hålla fler djur per hektar. Extra viktigt blir det under 
år med grovfoderbrist. 

Det syns att SiloSolve skyddar mot mögel och 
ökar lagringsstabiliteten

                  Obehandlat

        SiloSolve Duo/Eko

Antal dagar utsatt för luft

Efter att silon öppnats kan jäst och mögel snabbt förstöra ensilaget och förbruka stora 
mängder näring. 

Dag 1

Dag 1

Dag 2

Dag 2

Dag 3

Dag 3

Dag 4

Dag 4

Dag 5

Dag 5

Dag 6

Dag 6

Dag 7

Dag 7

Dag 8

Dag 8

Dag 9

Dag 9

Dag 10

Dag 10

SiloSolveTotal

Innehåll: 15,6 kg

Förblandning av ensileringstillsats

SiloSolve® Total är en kombinationsprodukt bestående av olika mjölksyrabakterier, 

fibernedbrytande enzymer och natriumbensoat som ger ett utmärkt skydd mot både 

klostridier och varmgång. SiloSolve Total är avsedd för vall, lusern och blandningar 

med helsäd med hög ts-halt, ca 22-45 %.

För ytterligare information kontakta Svenska Foder: Tel 0510-828 00, 

info@svenskafoder.se, www.svenskafoder.se
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Ensileringstillsats

SiloSolve Total innehåller en blandning av 

bakterierna Lactococcus lactis (NCIMB 

30117/1k2083 med 3,3 x 109 cfu/g), 

Pediococcus pentosaceus (DSM 23689/1k1011 

8,3 x 108cfu/g, DSM 23688/1k1010 med 1,7 

x 109cfu/g) , Lactobacillus plantarum (NCIMB 

30083/1k20736 med 7,5 x 109 cfu/g, NCIMB 

30084/1k20737 med 8,3 x 108 cfu/g) och 

Enterococcus faecium(NCIMB 11181 med 2,5 

x 109 cfu/g) samt 108 000 HEC/g av xylanas 

EC 3.2.1.8 från Trichoderma longibrachiatum 

CBS6194 och 288 g natriumbensoat (E211) 

per behandlat ton gröda (normal dos). Bärare: 

Maltodextrin. Klumpförebyggande medel: 

Natriumaluminiumsilikat (E554). Emulgerings-

medel: Glyceryl polyetylenglykol ricinoleat 

(E484).

Användning

SiloSolve® Total innehåller 1 påse á 600 g med 

bakterier och enzymer samt en säck med 15 kg 

natriumbensoat, vilka vid normal dos (4 l/ton) 

behandlar 50 ton färsk gröda med 200 000 

cfu/g. Lös upp natriumbensoatet i en 

vattentank med 195 liter vatten. Innehållet i 

påsen med bakterier och enzymer löses upp i 

ca 5 liter vatten. Häll lösningen med bakterier 

och enzymer i det lösta natriumbensoatet 

strax före tillsättning till grödan. Bakterier lösta 

i vatten ska användas inom 72 timmar.

Hållbarhet och lagring

Bakteriernas överlevnad i ursprunglig, obruten 

förpackning vid mörk och torr lagring garanteras 

under: 12 mån vid +20 °C, 18 mån vid +4 °C 

och 24 mån vid -18 °C från tillverkningsdatum. 

Natriumbensoat håller sig i ursprunglig, 

obruten förpackning i 24 månader.

Tillverkningsdatum:

Varupartinummer:

Nettovikt: 15,6 kg

EG godkännandenr:     CZ 800461-01

Tillverkare: Chr. Hansen A/S

®

®
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Biologiska ensileringsmedel

Röst från fältet 
Om biologiska ensileringsmedel
Magnus och torbjörn Samuelsson, Linneberg gård, Kisa

Starka. Trevliga. Lantbrukare. Det stämmer på båda 
bröderna. Att Magnus dessutom kan dansa stod klart när 
han vann tävlingen Let´s dance 2009. Huruvida Torbjörn 
kan dansa får vi inte helt klart för oss. Men, det är heller 
inte det vi ska diskutera, utan ensilering. Torbjörn och 
Magnus driver tillsammans med sina föräldrar samt två 
anställa gården Linneberg utanför Kisa med 120 mjölkkor.

Det är mycket pengar som står på spel varje år i sam-
band med ensileringen, säger Magnus. Inget kan ersätta 
ett bra grovfoder så vallen och ensileringen är priorit-
erad. Ensileringsmedel har vi använt nästan så länge vi 
kan komma ihåg, men det vi framförallt gillade när vi 
bytte till ett biologiskt ensileringsmedel var hur smidigt 
det är att hantera fortsätter han. Man behöver inte vara 
rädd för att få det på sig. Och så sliter det inte på maski-
nerna heller, fyller Torbjörn i. Bröderna har valt SiloSolve 
Total som både ger en bättre fermentering och skyddar 
mot varmgång. Ja, det stämmer nog, säger Magnus. 
Det var rätt många år sedan nu som vi började med 
produkten och vi har faktiskt varit nöjda med resultatet 
varje år, så vi får nog just det där helhetsskyddet som 
vi är ute efter. Att vi får en bra support runt produkten 
betyder också mycket, säger Torbjörn. Det märks att det 
finns kunskap både runt produkten och runt ensilering i 
allmänhet som vi får del av, det är något vi uppskattar, 
avslutar han. 
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Välj rätt preparat

Biologiska ensileringsmedel

Utgå från vilket problem du vet med dig att du brukar få och välj ett preparat som motverkar just det. I sortimentet finns också flera 
så kallade kombinationsprodukter som kombinerar en snabb pH-sänkning, ett gott skydd mot klostridier med ett effektivt skydd 
mot varmgång.

Varmgång
 Varmgång uppkommer vid tillväxt av jäst och mögel 
och innebär alltid näringsförluster. Ofta bildas också tox-

iner som kan visa sig som förhöjda celltal, mastiter, diarréer 
och fruktsamhetsstörningar. Varmgång är vanligast i torra 
svårpackade grödor som vall med hög ts-halt, helsäd och 
majsensilage. Varmgång undviks genom en noggrann 
packning och täckning samt ett ensileringsmedel som 
motverkar jäst och mögel.

 Klostridier & proteinkvalitet
  Klostridiesporerna som ger avdrag på mjölkavräkningen 
gör ingen skada på gården. Den vegetativa formen däre-

mot kan föröka sig i ensilaget och bryta ner socker, mjölksyra 
och protein till smörsyra och ammoniak. Det försämrar både 
ensilagets smaklighet och proteinkvalitet. Klostridier är vanli-
gast vid låga ts-halter, men kan faktiskt förekomma även vid 
ts-halter över 50 %. Bästa sättet att motverka klostridier är en 
snabb pH-sänkning. Välj ett ensileringsmedel med en snabb 
och effektiv pH-sänkning, gärna med ett specifikt skydd mot 
klostrider som exempelvis Lactococcus lactis SR3. 54. 

 Näringsförluster
  Näringsförluster sker alltid vid ensilering. Men 
omfattningen varierar. Ju snabbare ensilaget blir 

lagringsstabilt, ju lägre blir näringsförlusterna. Genom att 
SiloSolve styr fermenteringen snabbt och effektivt åt rätt 
håll minskas näringsförlusterna. Om man inte motverkar till-
växten av jäst och mögel riskerar man stora näringsförluster 
efter att man öppnat silon. Genom en god fermentering 
så kan nedbrytningen av protein minskas. Ett lågt ammoni-
akvärde är därför en indikation på att proteinet kan utnyt-
tjas bättre av djuren. Det bidrar till att du kan spara pengar 
på kraftfodret. 

En snabb pH-sänkning bevarar näringen i ensilaget som 
dessutom blir smakligare. Kombinerat med att klostridier, 
jäst och mögel motverkas blir resultatet ett smakligt ensi-
lage med god hygienisk kvalitet. Ett ensilage som ger hög 
produktion. 

Vanliga problem

Produktöversikt
Bättre fermentering FC Direkt Duo/

Eko
total

Minkar näringsförlusterna
Ger ett smakligare ensilage
Skyddar mot klostridier

Enterococcus faecium
Är extra snabb i starten. Ger därför en snabb 
pH-sänkning.

Lactobacillus plantarum
Ger en effektiv pH-sänkning, ner till låga och 
stabila nivåer.

Pedicoccus acidilactici
Har en extra snabb tillväxtstart. Ger en snabb 
pH-sänkning.

Enzymer
Förser bakterierna med näring som möjliggör en 
snabb pH-sänkning , även i sockerfattiga grödor.

Lactococcus lactis O-224 Förbrukar syre. Styr och påskyndar ensileringen.

Skyddar mot klostridier
Ger ett direkt skydd mot 
klostridier

Lactococcus lactis SR3.54 Patenterad effekt mot klostridier.

Skyddar mot varmgång
Motverkar varmgång. För-
bättrar lagringsstabiliteten.

Lactobacillus buchneri
Producerar ättiksyra, propionsyra och propanol 
vilka alla ger ett mycket effektivt skydd mot jäst- 
och mögelsvampar.

Skyddar mot varmgång och 
klostridier.

Natriumbensoat Motverkar klostridier, svamp och bakterier.



Biologiska ensileringsmedel

SiloSolve Direkt, SiloSolve FC, SiloSolve Duo och SiloSolve 
Eko levereras i burkar som vid rekommenderad dosering 
räcker till 100 ton färsk gröda. Innehållet är uppdelat på 
4 påsar. En kartong SiloSolve Total räcker vid rekommend-
erad dosering till 50 ton färsk gröda.

Normal dosering för SiloSolve är 4 liter per ton grönmassa. 
Vid exakthackad gröda kombinerat med finkalibrerad 
doseringsutrustning kan mängden vatten och doseringen 
per ton gröda halveras. Vid mycket svåra ensilerings-

Praktisk information
förhållanden blandas lösningen som vanligt, men doserin-
gen ökas till 6 liter per ton grönmassa.

Bakterier lösta i vatten ska användas inom 72 timmar och helst 
inom 24 timmar. Lagra helst färdig lösning mörkt och svalt.

SiloSolve FC, Direkt, Duo och Total håller i 12 månader i 
rumstemperatur. Längre i kyl och frys. SiloSolve Eko håller i 
3 månader i rumstemperatur och vi rekommenderar att den 
förvaras i kyl eller frys där den håller upp till 24 månader.

• Ökad grovfoderkonsumtion

• Skonsamma mot människor och maskiner

• Högre tillväxt och mer mjölk

• Kostnadseffektiva

SiloSolve har många fördelar
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Biologiska ensileringsmedel

Lactococcus lactis motverkar klostridier

Lactococcus lactis SR3.54 från Chr Hansen har en patenterad verkan 
mot klostridier. Bakterien reducerar också mängden jäst i ensilaget och 
motverkar på så vis problem med varmgång. SLU Uppsala.

SiloSolve Direkt förbättrar ensilagets 
kvalitet och minskar ts-förlusterna

SiloSolve Direkt gav både lägre ts-förluster och lägre ammoniaktal jäm-
fört med den obehandlade kontrollen (35% ts). Ett lägre ammoniaktal 
visar på ett bättre proteinvärde. En bättre fermentering åskådliggörs 
med en högre halt mjölksyra i det behandlade ensilaget. Pauly, SLU 
Uppsala, 2010.
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SiloSolve Direkt

• Dubbelt skydd mot klostridier

• Högre näringsvärde

• Lägre ammoniaktal

Biologiskt ensileringsmedel för omedelbar pH-sänkning och 
effektivt skydd mot klostridier. SiloSolve Direkt 

innehåller 3 olika mjölksyrabakterier som 
tillsammans ger en effektiv pH sänk-

ning och ett dubbelt skydd mot 
klostridier. Dels via den effektiva 

pH-sänkningen och dels via 
Lactococcus lactis SR3.54 som 
har en patenderad effekt
mot klostridier. Tack vare 
speciellt utvalda bakte-
riestammar och enzymer 
som ser till att bakterierna 
får snabb tillgång till extra 
näring, vilket ofta behövs i 
blöta sockerfattiga grödor, 

kan pH-sänkningen sätta 
igång direkt. Det minskar 

risken för att oönskade mikro-
organismer ska skada ensilaget sam-

tidigt som mindre näring förbrukas 

under ensileringsprocessen. En snabb pH-sänkning borgar för 
ett smakligt ensilage av hög kvalitet som ger utmärkta möjligheter 
för en högre produktion. SiloSolve Direkt passar bra till allt vallfo-
der med 20 – 35 % ts. Även de med hög andel klöver eller lusern.

SiloSolve Direkt ger framförallt:
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SiloSolve total

Biologiska ensileringsmedel

• Gott skydd mot varmgång

• Dubbelt skydd mot klostridier

• Höge näringsvärde

Biologiskt ensileringsmedel med natriumbensoat för utmärkt 
skydd mot både klostridier och varmgång. SiloSolve Total är 
en kombinationsprodukt bestående av olika mjölksyrabakterier, 
fibernedbrytande enzym och natriumbensoat. Natriumbensoat 
ger ett mycket effektivt skydd mot såväl jäst och mögel som 
klostridier. Tack vare en snabb pH-sänkning motverkas de 
oönskade mikroorganismerna och näringsförlusterna begränsas. 
En snabb pH-sänkning borgar för ett smakligt ensilage av hög 
kvalitet som ger utmärkta möjligheter för en högre produktion. 
SiloSolve Total är avsedd för ensilering av gräs, blandningar av 
gräs och klöver samt helsäd och majs med en ts-halt mellan 22 
och 45 %.

Ensilaget behandlat med SiloSolve Total hade lägre ts-förluster, men 
vad som är ännu intressantare, väsentligt mycket lägre näringsförluster. 
Källa: Lingvall & Rammer, 1998. Ensilage 31% ts.
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SiloSolve Total ger framförallt:

SiloSolveTotal

Innehåll: 15,6 kg

Förblandning av ensileringstillsats
SiloSolve® Total är en kombinationsprodukt bestående av olika mjölksyrabakterier, 
fibernedbrytande enzymer och natriumbensoat som ger ett utmärkt skydd mot både 
klostridier och varmgång. SiloSolve Total är avsedd för vall, lusern och blandningar 
med helsäd med hög ts-halt, ca 22-45 %.

För ytterligare information kontakta Svenska Foder: Tel 0510-828 00, 
info@svenskafoder.se, www.svenskafoder.se 7DNBTEP*ecagcg+ LS
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Ensileringstillsats
SiloSolve Total innehåller en blandning av 
bakterierna Lactococcus lactis (NCIMB 
30117/1k2083 med 3,3 x 109 cfu/g), 
Pediococcus pentosaceus (DSM 23689/1k1011 
8,3 x 108cfu/g, DSM 23688/1k1010 med 1,7 
x 109cfu/g) , Lactobacillus plantarum (NCIMB 
30083/1k20736 med 7,5 x 109 cfu/g, NCIMB 
30084/1k20737 med 8,3 x 108 cfu/g) och 
Enterococcus faecium(NCIMB 11181 med 2,5 
x 109 cfu/g) samt 108 000 HEC/g av xylanas 
EC 3.2.1.8 från Trichoderma longibrachiatum 
CBS6194 och 288 g natriumbensoat (E211) 
per behandlat ton gröda (normal dos). Bärare: 
Maltodextrin. Klumpförebyggande medel: 
Natriumaluminiumsilikat (E554). Emulgerings-
medel: Glyceryl polyetylenglykol ricinoleat 
(E484).

Användning
SiloSolve® Total innehåller 1 påse á 600 g med 
bakterier och enzymer samt en säck med 15 kg 
natriumbensoat, vilka vid normal dos (4 l/ton) 

behandlar 50 ton färsk gröda med 200 000 
cfu/g. Lös upp natriumbensoatet i en 
vattentank med 195 liter vatten. Innehållet i 
påsen med bakterier och enzymer löses upp i 
ca 5 liter vatten. Häll lösningen med bakterier 
och enzymer i det lösta natriumbensoatet 
strax före tillsättning till grödan. Bakterier lösta 
i vatten ska användas inom 72 timmar.

Hållbarhet och lagring
Bakteriernas överlevnad i ursprunglig, obruten 
förpackning vid mörk och torr lagring garanteras 
under: 12 mån vid +20 °C, 18 mån vid +4 °C 
och 24 mån vid -18 °C från tillverkningsdatum. 
Natriumbensoat håller sig i ursprunglig, 
obruten förpackning i 24 månader.

Tillverkningsdatum:
Varupartinummer:
Nettovikt: 15,6 kg
EG godkännandenr:     CZ 800461-01
Tillverkare: Chr. Hansen A/S

®
®
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SiloSolve FC

Biologiska ensileringsmedel

SiloSolve FC ger en snabb pH 
sänkning som kvarstår även efter 
att silon varit öppen i 7 dagar. 
Den effektiva ensileringen ger 
en ökad lagringsstabilitet, lägre 
ts-förlust och lägre andel 
ammoniak. Jatkauskas, 2013.

Biologiskt ensileringsmedel som påskyndar syreförbrukningen. 
Så länge det finns syre tillgängligt kommer näring försvinna 
från ensilaget. Lactococcus lactis O-224 är en helt unik och 
patenterad bakterie som förbrukar syre och minskar tiden tills 
silon blir syrefri. Den är dessutom effektiv på att sänka pH, 
vilket också hjälper till att bevara näringen i ensilaget. Genom 

Nu lanserar vi den första syreförbrukande bakterien på marknaden!

Lägre ts-förluster 
med SiloSolve

• Syreförbrukning i silon

• Högre näringsvärde

• Gott skydd mot varmgång

att den kombineras med Lactobacillus buchneri ger SiloSolve 
FC också ett effektivt skydd mot svamptillväxt eller varmgång. 
Dessa 2 bakterier jobbar ihop på ett bra sätt och förstärker var-
andras verkan. SiloSolve FC fungerar i alla typer av silos och 
grödor med ts-halter mellan 30 och 60 %, men rekommende-
ras särskilt i rundbalar som brukar vara svåra att få syrefria.

SiloSolve FC  ger framförallt:

Nyhet!



Biologiska ensileringsmedel

SiloSolve Duo & SiloSolve Eko

SiloSolve förbättrar ensilagets lagrings-
stabilitet

Ensilage behandlat med SiloSolve Duo och Eko ökade inte i temperatur 
efter att silon öppnats vilket är ett tydligt tecken på att jäst och mögel 
motverkats och ensilagets lagringsstabilitet förbättrats. Pauly, SLU 
Uppsala 2010. 
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SiloSolve Duo/Eko

I försök har man sett att SiloSolve Duo/Eko nästan har 
halverat ts-förlusten, från 7,9 till 4,2 %. Om man lägger in 
500 ton grönmassa med en ts-halt på 35% så innebär det 
en skillnad på 6,5 ton ts bara fram till öppnandet. Efter 
öppnandet ökar skillnaden. 

Biologiska ensileringsmedel som kombinerar ett gott skydd 
mot klostridier med ett effektivt skydd mot varmgång. SiloSolve 
Duo och SiloSolv Eko är samma produkt i två tappningar där 
Eko är tillåten för ekologisk och KRAV-produktion. Produk-
terna har i försök visat sig ge en snabb, och inte minst efter 
silons öppnande en bibehållen, pH-sänkning. Produkternas 
förmåga till snabb fermentering kombinerat med dess effektiva 
skydd mot varmgång gör dem till ett lika utmärkt val för vall-, 
helsäds- som till majsensilage med ts-halter mellan 20 och 50 %.

• Gott skydd mot varmgång

• Gott skydd mot klostridier

• Högre näringsvärde

SiloSolve Duo bevarar proteinet

Ammoniaktal, % av tot N Mjölksyra: Ättiksyra

Obehandlat SiloSolve Duo
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SiloSolve Duo har i svenska gårdsförsök visat sig bevara ensilagets pro-
tein bättre och ge ett högt förhållande mellan mjölksyra och ättiksyra 
vilket tyder på en bättre fermentering.
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SiloSolve Duo & Eko ger framförallt:



54

Kemiska ensileringsmedel

gröda Promyr Safesil
Klöver/Lusern > 6 liter 4 - 5 liter

Klöver/Gräs ( > 25 % klöver) 5 - 6 liter 3 - 4 liter

Klöver/Gräs ( < 25 % klöver) 4 - 5 liter 3 - 4 liter

Gräs, helsäd eller majs 3 - 4 liter 3 liter

En syratillsats vid ensileringen ger en omedelbar pH-sänkning. 
Cellandning och värmebildning stoppas samtidigt som tillväxt 
av oönskade mikroorganismer hindras. Även tillväxten av klos-
tridier hämmas effektivt. En syratillsats minskar nedbrytningen 
av socker och protein, vilket gör att ensilage behandlade med 
syror alltid har ett högre näringsinnehåll jämfört med ett obe-
handlat ensilage, förutsatt att doseringsrekommendationerna 
följs. Vi kan också förse dig med doseringsutrustning i form av 
Perstorpspumpen och dess tillbehör. 

ProMyr Nt 570
För vallfoder under 45 % ts. ProMyr NT 570 är effektiv vid en-
silering av vallgrödor upp till 45 % ts. Produkten ger en snabb 
pH-sänkning och är effektiv mot tillväxt av mikroorganismer i 
ensilage. ProMyr NT 570 är godkänd för ekologisk produktion.

ProMyr XR 630
För ekologiskt vallfoder, majs och helsäd. ProMyr XR 630 är 
godkänd för ekologisk produktion. ProMyr XR 630 är effektiv i 
såväl vallgrödor som helsädesgrödor och majs. Hämmar tillväx-
ten av negativa mikroorganismer såsom jäst, mögelsvampar och 
oönskade bakterier.

ProMyr XR 680
För vallfoder, majs och helsäd. Den höga andelen propionsyra 
i ProMyr XR 680 gör att produkten är effektiv vid såväl val-
lensilering som vid ensilering av majs och helsäd. Kan användas 
vid ts-halter upp till 50 % och hämmar effektivt tillväxten av 
negativa mikroorganismer i ensilage, såsom smörsyrabakterier, 
jäst och mögelsvamp. ProMyr XR 680 är godkänd för ekologisk 
produktion.

ProMyr tR 600
Förlänger lagringsstabiliteten hos bland- och fullfoder. ProMyr 
TR 600 hämmar tillväxten av jäst och mögel, vilka kan bilda 
toxiner som påverkar djuren negativt. Genom att undvika 
svamptillväxten kan varmgång undvikas. 

Propionsyra
Propionsyra för spannmål, ärtor och bönor. Propionsyrabe-
handlad spannmål bibehåller sin kvalitet i mer än 12 månader 
eftersom syran tränger in i kärnan och hejdar mikroorganis-
mernas utveckling. Den behandlade spannmålen blir smaklig 
samtidigt som dammproblemen minskar. Propionsyrabehand-
ling lämpar sig även för ärtor och bönor.

Safesil
Effektivt mot klostridier. En produkt utvecklad inom ett samar-
bete mellan Hanson & Möhring och SLU. Produkten innehål-
ler livsmedelstillsatserna kaliumsorbat, natriumbensoat och 
natriumnitirit som är effektiva mot bakterier och svampar. De 
två förstnämnda ger ett bra skydd mot tillväxt av mikroorganis-
mer och gör ensilaget betydligt mer lagringsstabilt vid öppnan-
det. Det sistnämnda, natriumnitrit, övergår i gasform och är 
effektivt mot framförallt bakterier, såsom klostridier. 

Kemiska ensileringsmedel
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Emballering

Rundbalsnät
Rundbalsensilering med nät är snabbt och effektivt och ger 
jämfört med garnbindning en jämnare bal. Till skillnad mot 
garnbindning finns heller ingen risk att snören fastnar mellan 
filmlagren under inplastningen, vilket kan ge luften tillträde till 
balen. Vi marknadsför välkända märken. Rondotex Evolution 
som tillverkas i Tyskland och Piippo Hybrid som tillverkas i 
Finland. Från Piippo har vi numera ytterligare ett nät, Piippo 
Magic Blue. Ett lite tjockare nät som är mer förlåtande och som 
därför passar extra bra i lite äldre maskiner. Alla näten är tillver-
kade på ett sätt som gör att de breder ut sig maximalt på balen. 
Nät finns såväl för rundbalar som för minibalar. 

Baletite
Denna innovativa, nya produkt har samma funktion som en 
nätlindning men är en mantelfilm gjord av polyeten. Det fak-
tum att den är tillverkad av samma plastråvara som sträckfilmen 
ger klara fördelar vid sortering vid plastinsamling och återvin-
ning efter användning.

Baletite är alltså en mantelfilm som ersätter rundbalsnätet och 
ger en effektiv luftspärr som i kombination med sträckfilmen 
ger ett extra bra skydd mot syregenomsläpplighet. Baletite bibe-
håller dessutom balens densitet bättre än rundbalsnät. Har även 
en klar fördel jämfört med nät; inga problem med fastfruset 
grovfoder och heller inget spill när balen öppnas. Fungerar i de 
flesta rundbalspressar som finns på marknaden. Kontakta din 
säljare för mer information.

Press- och skördegarn
Garnbindning bibehåller balens diameter bättre jämfört med 
nät, vilket ger en högre densitet. Pressgarn finns både som sisal- 
och syntetgarner. Det finns garner i olika tjocklekar för t.ex. 
löspress eller hårdpress, fyrkantsbalar eller rundbalar.  

Emballering

I en tät silo blir lagringsförlusterna lägre.
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Emballering

Sträckfilm
För att förhindra varmgång är det A och O att allt syre stängs 
ute. Sträckfilmen och dess kvalitet spelar med andra ord en 
avgörande roll för ensilagets kvalitet. 

Silotite
Silotite produceras hos BPI Agri som är en föregångare inom 
ensilagesträckfilm med flerskiktskonstruktion. Produkten är en 
UV-skyddad flerskiktsplast som framförallt kännetecknas av en 
hög klisternivå och hög punkteringsbeständighet. Silotite’s dub-
belsidiga klister gör att filmlagren lamineras samman omedel-
bart vid inplastning samt ger en effektiv sammanfogning mellan 
filmlagren vid och under förvaring. Filmens ändar fäster snabbt 
vid balen, vilket förhindrar långa svansar.

Silotite Pro
En försträckt flerskiktsfilm som är anpassad efter entreprenörer 
och maskinstationers krav på effektiv produktion. Med en ny 
tunnare konstruktion kan fler meter spolas upp på varje rulle 
film. Med oförändrade mekaniska egenskaper och fortsatt per-
fekt skydd mot syregenomsläpplighet kan vi se en rad fördelar 
med denna nyhet; mer längdmeter per rulle, mindre mängd 
plast/bal och klart färre rullbyten och driftstopp under en dags 
arbete. Finns i två tjocklekar, 19 my och 21 my, där 21 my 
rekommenderas till fyrkantsbalar.

Plansilofilm
Det är inte mindre viktigt att stänga ute luften i en plansilo. 
Täck ensilaget med en högkvalitativ plastfilm. 

triosun 
Triosun är tillverkad av råvaror som gör filmen stark, seg och 
tålig under såväl sommar- som vinterförhållanden. Fördelen är 
en lättarbetad film både under täckningsarbetet och vid uttag. 
Det här är viktigt för att du skall kunna känna dig tryggt förvis-
sad om att ditt foder är i säkert förvar. Triosun är vit till färgen 
vilket gör att den yttre värmebelastningen minskas genom att 
solens ljus reflekteras. Minimal luftinträngning och hög värme-
reflektion hos Triosun ger ett starkt skydd. Standardlängden på 
våra plansilofolier är 30 meter. Vi kan även erbjuda s.k. storrul-
lar på 300 m. Välj bredder mellan 6 och 16 meter.

triotech
Är en lättarbetad underfilm som används närmast ensilaget. 
Den ger dig tre starka fördelar: Extra luftbarriär, extra meka-
niskt skydd och minimering av luftfickor, då den är smidig och 
följsam och följer det packade fodret väl. 

Ensilagetejp
I fall olyckan är framme och det blir en reva på balen finns 
ensilagetejp som gör balen lufttät igen. 

Fågelskyddsnät
Fåglar kan om de kommer åt balarna orsaka stora förluster. Håll 
dem borta med hjälp av ett skyddsnät. Vårt fågelskyddsnät med 
UV-skydd är konstruerat så att fåglarna inte vill sitta på det. 
Nätet verkar också som vindskydd och tack vare sin gröna färg 
smälter balarna bättre in i miljön.
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Vi har helheten!

Helheten

De rätta produkterna för din produktion

I vår  ProduktGuide  hittar du en mängd produkter som du lätt kan beställa hem till gården 
via turbilen. Passa på när du ändå beställer till exempel kalvnäring eller mineralfoder! 

Du hittar den på www.svenskafoder.seNyhet!
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Helheten

Skadedjursbekämpning 
• I vår nya ProduktGuide hittar du kända och effektiva produkter för bekämp-  
   ning av flugor, myror, sniglar, ohyra i trädgården och såklart råttor och möss. 

• Nomus Skadedjursbekämpning och Brandskydd är ett helägt dotterbolag 
   till Svenska Foder. De tar gärna hand om skadedjursbekämpningen åt dig.  
   Prata med din Svenska Foder säljare eller läs mer på www.nomus.se. 

Svenska Foder Energi
• Vårt breda sortiment av bränsle och smörjmedel är anpassat till bl.a.            
   lantbruk, skogsbruk och industri. Våra kvalitetsprodukter kommer främst från   
   OKQ8 samt Jax Oils. 
 
• Vår träpellets är tillverkade av såg- och kutterspån från den svenska 
   sågverksindustrin. Säljs i säck och bulk.

Djur&Natur
• I vårt koncept Djur&Natur ingår produkter till exempelvis får, häst, hund, 
   katt, kanin och marsvin. 

• Produkterna som vi lätt och smidigt levererar hem till dig, med våra turbilar,      
   hittar du i vår nya Produktguide.

Djur&Natur Butik
• Butiker från Östersund i norr till Vellinge i söder, med ett ännu bredare 
   sortiment än vad vi kan erbjuda via våra turbilar. 

• Personalen är kunnig och hjälper gärna till att lasta in säckarna i bilen åt dig. 

Växtodling
• Vallfrö, majssorter, utsäde, gödning, kalk eller växtskydd. Grunden för 
   såväl mjölk- som köttproduktionen börjar med grovfodret. 

Läs mer på vår hemsida, eller i vår broschyr Nytt & Nyttigt om Växt.  

Nomus
Sk y d d a r  &  Å t g ä r d a r

... Och lite till!
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