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ØKOLOGISK KVÆGFODER

SORTIMENT

YDERLIGERE INFO
Er du interesseret i at høre mere om vores økologiske kvægfodersortiment
og hvordan vi kan optimere din bedrift, er du velkommen til at kontakte
vores kvægspecialister på 7215 8000.

Danish Agro producerer
alt økologisk foder på vor
foderfabrik i Janderup,
som udelukkende beskæftiger sig med økologi.

HUSK: Alle risikoråvarer bliver testet for
GMO, uønskede stoffer som aflatoxin,
pesticidrester, melamin mm., INDEN de
bliver frigivet til produktion.

Sortiment

Sortimentet omfatter en række blandinger, der i hovedtræk kan opdeles i disse tre grupper:
• meget stivelsesrige kraftfoderblandinger, der kan forsyne koen med den nødvendige energi i rationer
primært baseret på græs
• blandinger, der er velegnet som produktionsblandinger som supplement til en afstemt grundration
eller som robotegnede kraftfoderblandinger
• blandinger, der supplerer rationen med protein eller som alternativ til at fodre med proteinråvarer.

Kundetilpasset kraftfoder

Ud over sortimentet tilbyder Danish Agro muligheden for kundetilpassede løsninger, så hvis der er behov
for et kraftfoder, der netop er tilpasset dine forhold, finder vi en løsning på det.

Fysisk form

Kraftfoder kan leveres som 5 mm piller eller som granulat.

SORTIMENT: OPDRÆT OG KALVE
Logi Kalve Valse

Traditionel kalvestarter med valset byg og en pille med de øvrige ingredienser. Anvendes som tørfoder så tidligt som muligt. Det er ekstremt vigtigt for kviernes senere ydelseskapacitet, at kvierne
hurtigst muligt kommer i gang med at optage tørfoder og i det hele taget har en høj tilvækst i de
første 6-8 måneder.

Logi Lillekalv

Pelleteret starterblanding til småkalve, der kan anvendes på sammen måde som Kalve Valse.

Logi Kalv

Pelleteret kalveblanding til de lidt større kvier og eventuelle slagtekalve og stude.

SORTIMENT: KRAFTFODER TIL MALKEKØER
Logi Kvæg A9 Majs

Fast sammensat med 46 % rug, 45 % majs, 5 % hestebønner, 2½ % grønmel og 1 % rapsfrø. Masser af
stivelse, langsom nedbrydning. Kan anvendes som erstatning for korn.

Logi Kvæg A10 Oml

En kornstrækker, hvor omlægningskorn kan udgøre op til 80 %

Logi Kvæg A12

En meget kornbaseret blanding, der kan anvendes som erstatning for korn. Passer i rationer, hvor
køerne mangler energi og stivelse.

Logi Kvæg A13

Ligner meget A12, men med lidt højere AAT og en meget langsommere stivelsesnedbrydningshastighed. Dette opnås ved at anvende majs i større andel end i A12.

Logi Kvæg B18

En neutral kraftfoderblanding, der kan anvendes som produktionsfoder i afstemte grundrationer.

Logi Kvæg RKM Majs

Som navnet antyder er den største ingrediens majs. Majs har højere AAT og lavere stivelsesnedbrydningshastighed end de andre kornarter. Så i rationer med lav AAT vil denne blanding være en
mulighed som produktionskraftfoder. Er desuden velegnet til automatfodringssystemer.

Logi Kvæg Robot

Denne vare er særlig velegnet til automatfodringssystemer, da den er svagt positiv i PBV og samtidig er der ved valg af råvarer lagt vægt på en god pillekvalitet.

Logi Kvæg Top Guf

En neutral blanding med højt energiindhold, som passer ind i rationer, hvor der er behov for at øge
foderets energikoncentration.

Logi Kvæg Guf Majs

En lidt billigere udgave af Top Guf – men med de samme kvaliteter. Råvarevalget er bare lidt
bredere.

Logi Kvæg B24

En blanding med højere proteinindhold, som kan anvendes som supplement i rationer, hvor der
mangler PBV.

Logi Kvæg Fiber 29

Proteinblanding med variabel sammensætning og en del hestebønner.

Logi Kvæg Fiber 30

Proteinblanding med variabel sammensætning og knap så mange hestebønner som Fiber 29.

Logi Kvæg C30 Majs

Proteinblanding med fastsammensætning. Består af 50 % sojaprodukter, 25 % rapsprodukter og 25 %
majs.

Logi Kvæg Ra-Soy 50/50

Proteinblanding med fast sammensætning. Består af 50 % sojaprodukter og 50 % rapsprodukter.

Logi Kvæg Ra-Soy 25/75

Proteinblanding med fast sammensætning. Består af 75 % sojaprodukter og 25 % rapsprodukter.

