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Agrow Feed TM 90
Lantmännen Agroetanol är nordens största bioraffinaderi och är en del av
Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som är 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.

Agrow Feed TM 90 ett klimatsmart proteinfoder!
Agrow Feed TM 90 produceras vid framställning av etanol från spannmål och andra
stärkelse- och sockerrika produkter.
I etanolframställning omvandlas socker och stärkelse till etanol genom
fermentering. Alla näringsämnen i spannmålen som inte fermenteras återfinns i
den protein- och fiberrika fraktionen som fodret tillverkas av. Fodret innehåller
även jäst från tillverkningsprocessen och har ett lågt pH på ca 4. Energin i Agrow
Feed TM 90 kommer från fett och nedbrytbara fiber.
Agrow Feed TM 90 rekommenderas i utfodringen till nöt, svin och häst.
Proteinet i Agrow Feed™ 90 är lättlösligt och foderstaten behöver kompletteras
med andra proteinkällor som tillför vomstabilt protein.
I en foderstat där Agrow Feed 90 ingår, antingen som en komponent i färdigfoder
eller i renvara, inkluderas med fördel majsensilage och vallfoder med hög
fiberkvalitet.

Analyserat innehåll
TS, %

per kg TS

per kg foder
100

89

Vattenhalt %

0

11

Råprotein, g

366

325

Råfett, g

70

58

Stärkelse, g

17

15

NDF, g

300

267

Växttråd

80

71

Aska, g

54

48
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Hanteringsråd
Agrow Feed 90 har ett lågt pH vilket gör att varan verkar uttorkande på slemhinnor
och huden Undvik långvarig kontakt och använd andningsmask. Lagras fodret i silo
var noga med att det är torrt för att undvika problem med häng.
Lagringsstabilitet
Agrow Feed™ 90 bör förbrukas inom 4 månader från utlastningsdatum. Detta
gäller under förutsättning att fodret förvaras torrt, mörkt och ej över normal
rumstemperatur.
Certifiering
Agrow Feed TM 90 är certifierat enligt GMP+ FSA och VFK (Veterinär
Foderkontroll).
Kontakt
Vid frågor eller anmärkning på produkten kontakta Martin Jangbrand på
martin.jangbrand@lantmannen.com eller 072-143 87 69.
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