
Grisfoder  
Spannfod - ett Svenskt familjeföretag som tillverkar svenskt foder till dig!
Spannfod AB är ett privatägt foderföretag med huvudkontor på Ekerö. Med oss som foderleverantör är du säker på 

att råvarorna i allra möjligaste mån är svenskodlade med hög säkerhet och lokal anknytning till koncernens foder-

fabrik, Teknosan AB i Vänersborg.  

Vi erbjuder ett komplett, högkvalitativt fodersortiment i samarbete med EDEL, till alla typer av grisar. Vår styrka är 

högkvalitativa foder kombinerat med personlig service och stor flexibilitet. HARMONI KRAV-godkända foder finns 

i sortimentet, se separat produktblad. Kontakta din säljare för råd och foderstatsberäkning.  

Foder till smågrisar: 
Edel Smågris ABC  är ett foder för högproducerande smågrisbesättningar tiden före och under avvänjningen. Edel 

Smågris ABC innehåller råvaror som mjölkpulver, potatisprotein, processad soja, syror 

och SB Levucell*. Detta borgar för en säker avvänjning och en fortsatt hög tillväxt.  

Edel Smågris Vänja är ett nytt smågrisfoder för säker avvänjning utan zink. Utfodras 

från födsel och fram till 7-10 dagar efter avvänjning då man övergår till EDEL Smågris-

foder eller hemmablandat foder. Fodret är genom sin speciella sammansättning med 

bla SB Levucell* extra snällt mot de känsliga smågrismagarna.  

Edel Smågrisfoder är vårt uppskattade enhetsfoder till smågrisar, används från start 

till ca 25 kilo. Edel smågrisfoder är helt vegetariskt och innehåller råvaror med hög 

smältbarhet. Även detta foder innehåller SB Levucell*, för att få en så skonsam av-

vänjning som möjligt. 

*SB Levucell innehåller en specifik levande jäststam som har en direkt och indirekt välgörande effekt på mag– och tarmsystem. 

Edel Smågriskoncentrat innehåller liksom våra smågrisfoder speciellt utvalda råvaror för att skona den lilla grisens 

mage och stimulera dess aptit. Edel Smågriskoncentrat ska blandas med spannmål, till ett tillväxtfoder som ges ef-

ter avvänjningen eller till ett enhetsfoder upp till ca 25 kg. Koncentratet har hög smaklighet och innehåller enzymer 

för att förbättra smältbarheten på gårdens egna råvaror. Generell blandningsrekommendation för ett enhetsfoder 

är 20 % koncentrat och 80 % mald spannmål.   

Foder till suggor: 
EDEL Suggfoder är ett smakligt helfoder anpassat till digivande och dräktiga suggor. Edel Suggfoder innehåller väl 

beprövade råvaror och organiskt selen för livskraftigare smågrisar. Ger suggan goda förutsättningar till hög mjölk-

avkastning med bibehållet hull.  

EDEL Suggkoncentrat är ett koncentrat som ska blandas med spannmål. Edel Suggkoncentrat har hög smaklighet 

och innehåller enzymer för att förbättra smältbarheten på gårdens egna råvaror. Organiskt selen ger suggan goda 

förutsättningar att föda livskraftiga smågrisar. Utfodras torrt eller i vattenbaserade blötfodersystem. Generell 

blandningsrekommendation är 20 % Edel Suggkoncentrat och 80 % mald spannmål. Drar man ned koncentratande-

len under sinperioden kan man behöva komplettera med ett mineralfoder.  

 

EDEL Griskoncentrat Kombi utfodras till suggor och slaktgrisar tillsammans med mald spannmål. Rekommenderad 

inblandning till suggor är 18 % koncentrat blandas med 82 % mald spannmål och till slaktgris 22 % koncentrat blan-

das med 78 % mald spannmål. Säljs både i småsäck och löst. Dräktiga suggor och äldre slaktgrisar mår bra av att ha 

tillgång till grovfoder som hö eller ensilage. 



Fodertillskott: 

FerOne1 är ett mycket smakligt järntillskott till diande smågrisar, baserat på att täcka smågrisarnas järn-

behov med en tilldelning per kull. Fer1One innehåller speciella järnkällor som har en mycket hög upptag-

barhet samt vitamin C som stöttar järnupptaget. Fer1One främjar födosök, är lätt att använda och dosera 

samt att man undviker den stress som injektion av järn ger. Fer1One ska utfodras på en torr plats mellan 

suggan och smågrisarnas värmelampa. Dosering (14 grisar per kull): 1 struket mått per kull vid 3-4 da-

gars ålder.   

Elektrolyt Sur & Syrlig är ett smakligt dietfoder för stabilisering av vätske- och elektrolytbalansen hos 

smågrisar vid diarre. Kan även användas i förebyggande syfte vid avvänjning eller flytt. Blandas med 

ljummet vatten och serveras i skål. 

Vitaminer vi har ett brett utbud av både flytande och torra, granulerade vitaminer bl a ADE-san-

granulat och E-vitol. Extra tillskott av vitaminer är särskilt viktiga när grisarna är utsatta för situationer 

utöver det vanliga. De är viktiga för att säkerhetsställa grisarnas tillväxt, kött- och mjölkproduktion samt 

för att stärka djurens immunförsvar.  

 

Spannfod erbjuder även andra handelsvaror som är viktiga inom grisproduktionen tex Släckt tekniskt 

kalk och andra typer av desinfektionsmedel, olika typer av strömedel som kutterspån, torvströ och 

hackad ströhalm. Kontakta din säljare för mer information. 

Tel. 0521-59 80 40, www.spannfod.se/lantbruk/ 
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Energi NEv MJ 10,2 10 9,4 8,6 9,2 7     7,4 

Energi NEs MJ             9,5 7,7 7,8 

Råprotein g 160 150 157 380 153 360 145 300 340 

Råfett g 50 40 40 55 45 32 50 50 60 

Lysin g 12,5 12,5 10,9 40 9 30 7 21 26 

SIS Lysin g 11 11,5 9,8 38 7,7 27,2 5,9 18,7 23,2 

Metionin g 4,0 4,2 3,3 12 3 6,8 2,4 5,7 5,8 

Kalcium g 6,5 2,5 7,5 37 7 34 7,4 37 37,5 

Fosfor g 5,6 5,5 5,3 13,6 5 10 5 14 16,5 

Fodertillsatser                   

Vitamin A IE 5 000 5 000 5 000 25 000 4 000 20 000 8 000 40 000 43 200 

Vitamin D IE 1000 1000 1000 5 000 400 2 000 800 4 000 4 320 

Vitamin E mg 100 100 100 500 50 250 130 650 700 

Foder till slaktgrisar: 

Edel Slaktgrisfoder är vårt enhetsfoder och används som enda foder under hela slaktgrisperioden. Utfodras torrt 

eller i vattenbaserade blötfoder. Ger slaktgrisen en bra förutsättning för hög tillväxt och bra slaktutbyte. 

Edel Slaktgriskoncentrat blandas med spannmål och utfodras till slaktgrisar under hela slaktgrisperioden från ca 25 

kg. Används både till torr- och blötutfodring. Generell utfodringsrekommendation är 20 % Edel Slaktgriskoncentrat 

blandas med 80 % mald spannmål. 


