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Agrow Feed™ 90 är en inhemsk pelleterad proteinprodukt som produceras vid framställning av
etanol från spannmål och andra stärkelse- och sockerrika produkter. I processen nyttjas stärkelse
och socker i huvudsak till etanolproduktion medan proteiner och fibrer resulterar i en proteinråvara
med lågt pH, vilket är positivt för smakligheten. Lågt pH i kombination med att proteinråvaran
innehåller bryggerijäst ger även en positiv effekt på mag- och tarmhälsan. Fermenteringsprocessen
ger en fördelaktig uppkoncentrering av spannmålens nutritionella egenskaper i form av protein, fett
och mineraler.
Agrow Feed™ 90 bidrar till energieffektivitet och ansvarsfull klimatnytta genom att reducera
koldioxidutsläppen. Detta gör Agrow Feed™ 90 till ett av de mest hållbara proteinfodren på
marknaden.

Artikelnummer: 804
Näringsinnehåll
TS, %
Vattenhalt %
Råprotein, g
Stärkelse, g
NDF, g
Växttråd
Råfett, g
Aska, g

per kg TS
100
0
365
17
309
70
70
56

per kg foder
89
11
325
15
275
63
62
50

Agrow Feed™ 90 lämpar sig till nötkreatur i foderstater där grovfodret har måttligt med protein och
en hög fiberkvalitet. Tillsammans med majs fungerar Agrow Feed™ 90 utmärkt. Ett vallensilage
som domineras av timotej är också idealiskt i kombination med Agrow Feed™ 90. Proteinet i Agrow
Feed™ 90 är lättlösligt och foderstaten behöver kompletteras med andra proteinkällor som tillför
vomstabilt protein. Optimera med övriga foderråvaror så att djurens näringsbehov säkerställs.
Andel av totalfoderstaten:
Mjölkkor 20 %
Ungdjur 15 %
Köttdjur 20 %
Agrow Feed™ 90 ger även en möjlighet att sänka foderkostnaderna och tillföra protein till övriga
djurslag, såsom gris, häst och fjäderfä.

Vid frågor eller anmärkning på produkten: kontakta Din säljare på Lantmännen eller Tobias Wejde
på Lantmännen Agroetanol, tel. +46 010-556 14 47; e-post: tobias.wejde@lantmannen.com

Varan ska lagras i torra och rena lagringsutrymmen och skyddas från skadedjur, fåglar och
främmande ämnen. Agrow Feed™ 90 har ett pH på ca 4. Varan verkar uttorkande på hud och
slemhinnor. Undvik därför långvarig kontakt och använd andningsfilter. Vid lagring i silo kan det
uppstå problem med häng.
Agrow Feed™ 90 bör förbrukas inom 4 månader från utlastningsdatum. Detta gäller under
förutsättning att fodret förvaras torrt, mörkt och ej över normal rumstemperatur.

All suppliers shall agree to fulfill the Code of Conduct of Lantmännen.
The goods delivered are GMP+ assured. GMP+ FSA audit January 2019 by SGS Nederland
B.V. Lantmännen Agroetanol AB is also certified according to Swedish national standard VFK
(Association for safe feed). VFK audit October 2018.
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