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Produktblad
Agrow Feed™ 27

Agrow Feed™ 27 – ett smakligt närproducerat proteinfoder med klimatnytta från Lantmännen
Agroetanol AB i Norrköping.
Agrow Feed™ 27 är en blöt och inhemskt producerad proteinråvara av hög kvalitet, med jämn tillgång
under hela året. Fodermedlet framställs vid tillverkning av etanol från spannmål och spannmålsbaserade
produkter.
Fermenteringen ger en stärkelsefattig proteinråvara med lågt pH, vilket är positivt för smakligheten. Det
låga pH-värdet stärker även hygienen och produkten tillför även vätskefas och värme i
blötfoderanläggningen.
Agrow Feed™ 27 inkluderar spannmålens nutritionella fördelar i form av energi, protein, fett och
mineraler. Dessutom bidrar Agrow Feed™ 27 till energieffektivitet och ansvarsfull klimatnytta genom att
reducera koldioxidutsläppen, vilket ger ett av de mest hållbara proteinfodren på marknaden.
Analytiska beståndsdelar för Agrow Feed™ 27
Artikelnummer: 803
Näringsinnehåll
TS, %
Vattenhalt %
Råprotein, g
Stärkelse, g
NDF, g
Växttråd
Råfett, g
Aska, g

per kg TS per kg vara
100
31
0
69
292
91
32
10
87
27
19
6
131
41
69
22

Utfodringsrekommendationer
Produkten lämpar sig för utfodring av slaktgrisar och suggor. Positiva erfarenheter finns med inblandning
upp till 12 % i ett en-fas-foder. Agrow Feed™ 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 alla djurslag gäller att en optimering måste ske med övriga foderråvaror för att säkerställa djurens
näringsbehov.

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.
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Leverans
Direktleverans till gård med tankbil från Lantmännen Agroetanol AB, Norrköping, kan beställas via åkaren
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.
Kontakt
Vid frågor eller anmärkning på produkten: kontakta Din säljare på Lantmännen eller Arne Jansma på
Lantmännen Agroetanol, tel. 0708753183; e-post: arne.jansma@lantmannen.com
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