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Agrow FeedTM 27 
Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi en del av Lantmännen, ett 
lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare. Vid raffinering producerar Agroetanol 
tre huvudprodukter – protein, etanol och koldioxid. De förädlas vidare till foder, drivmedel och 
kolsyra. Förädlingsgraden är hög och det gör att klimatnyttan blir stor.  
 
Vi tar ansvar från jord till bord!   
 
 

Agrow FeedTM 27 ett klimatsmart proteinfoder! 
 
Agrow FeedTM 27 är proteinrik drank av hög kvalitet och jämn tillgång under hela året. Dranken 
framställs vid tillverkning av etanol från spannmål och spannmålsbaserade produkter.  
 
Fermenteringen i tillverkningsprocessen ger en stärkelsefattig och proteinrik foderråvara med lågt 
pH, vilket är positivt för smakligheten. Det låga pH-värdet stärker hygienen och tillför även vätskefas 
och värme i blötfoderanläggningen. 
 
Agrow FeedTM 27 inkluderar spannmålens nutritionella fördelar i form av protein, energi, fett och 
mineraler. Dessutom bidrar Agrow FeedTM 27 till energieffektivitet och ansvarsfull klimatnytta genom 
att reducera koldioxidutsläppen, vilket ger ett av de mest hållbara proteinfodren på marknaden. 
 

Näringsinnehåll  per kg TS per kg vara 

TS, %  100 29,1 

Vattenhalt %  0 70,9 

Råprotein, g  340 99 

Stärkelse, g  45 13 

NDF, g  76 22 

Växttråd 27 8 

Råfett, g  126 37 

Aska, g  76 22 
 

 
Utfodringsrekommendationer 
Agrow FeedTM 27 lämpar sig för utfodring av slaktgrisar och suggor.  
 
Agrow FeedTM 27 är också en utmärkt råvara till nötkreatur i givor runt 3 kg per dag. I speciellt 
anpassade foderstater kan upp till 8 kg per dag användas.  
 
För att säkerställa djurens näringsbehov är det viktigt att optimera foderstaten med alla ingående 
foderråvaror. 

  

http://www.agroetanol.se/
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Hanteringsråd 
Varan ska lagras i värmebeständiga isolerade tankar med topp- eller sidoomrörare. Varan levereras 
med en temperatur på ca 80 C, vilket kräver en värmetålig installation. Se till att eventuellt spill från 
bräddavlopp hanteras på korrekt sätt. Håll tankar rena och avlägsna eventuellt synligt mögel. 

 

Leverans 
Direktleverans till gård med tankbil från Lantmännen Agroetanol AB i Norrköping.  
Åkare Yngve Söderberg, tel. 070- 671 16 77. TS- underlag fås vid leverans.  

 

Hållbarhet 
Agrow Feed™ 27 har en hållbarhet på upp till två veckor från leveransdatum. 
 

Övrigt 
Agrow Feed™ 27 är GMP+ FSA assured and VLOG geprüft. 
Lantmännen Agroetanol AB är certifierad enligt den Svenska nationella standard VFK (Veterinär 
Foderkontroll). 
 
 
 

Kontakt  
Vid frågor eller anmärkning på produkten: kontakta Din säljare på Lantmännen eller  
Sebastian Hallberg på Lantmännen Agroetanol,  
tel. 010-556 14 88;  
e-post: sebastian.hallberg@lantmannen.com 
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