FÄRSKA KOMPONENTER
FÖR BLANDFODER

KOSTNADSEFFEKTIV OCH ENKEL BLANDUTFODRING

FARMARIN TUORELEIKE –
BÄSTA FIBERN I FODERSTATEN
Farmarin Tuoreleike består av pressad betmassa, som kompletterar mjölkkors och köttnöts foderstat och gör den
mångsidigt. Betmassan är en vomvänlig foderkomponent. Den innehåller inte stärkelse som får vommen att surna utan
endast rikligt med lättsmält fiber. Produkten kan också vid behov ersätta en del av ensilaget. Farmarin Tuoreleike har
en tillsats av Farmarin Valkuaismelassi (proteinmelass), som ökar proteinhalten i produkten.

Behandling

Användning i utfodringen

Farmarin Tuoreleike leverars i den form som passar bäst för
din gård: lossad som bulkfoder eller som korv enligt principen
Nyckeln i handen. En plansilo som är tilltänkt förvaringsplats
för betmassan, som kommer att levereras som bulk, ska
rengöras ordentligt före leveransen. Silokanterna bör täckas
över med plast som sedan viks över fodret. Snitseln lossas
direkt i silon eller på en ren frontplatta. Högen jämnas ut och
komprimeras med traktor. Betmassan är varm vid leveransen
och vi rekommenderar att stacken görs högst två meter hög
för avkylningens skull. Ovanpå stacken kan man sprida litet
ensileringssyra. Silon täcks omsorgsfullt med lämpligt Farmarin
Perunarehu (potatisfoder) eller med hel plast. Ovanpå plasten
är det bra att lägga ytterligare ett skikt skyddande plast.
Tillpackning förbättrar hållbarheten på fodret.

Farmarin Tuoreleike är ett gott fibertillskott i foderstaten som
också balanserar vomverksamheten och förbättrar utnyttjandet
av grovfodret. Produkten är lämplig för att göra en ensidig
spannmåls-ryps-ensilagefoderblandning mångsidig. Normal
bruksmängd av betmassan till mjölkande kor är 10–15 kg och
till köttnöt 4–8 kg. Om det är brist på ensilage, kan man öka
givan av betmassa till en märkbart större mängd.

Betmassan kan också ensileras i slang. En slang behöver en
rymlig, torr och jämn plats nära ladugården, för att det ska vara
lätt att utfodra. Produkten transporteras till gården som bulk,
som en entreprenör förpackar i slangen. Gårdsfolket behöver
inte delta i arbetet eller skaffa entreprenör, men det är bra om
det finns ett par 3–4 meter långa plankor tillgängliga på platsen
för slutning av slangen. Tillpackning behövs inte, men det är bra
att skydda slangen mot tjäle med snö, isolerande material eller
presenning.
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Bruksrekommendationer:
Mjölkkor................ 8-15 kg/ko/dag
Köttnöt................... 5-10 kg/nötdjur/dag
Torrsubstans %

29

Energi MJ/kg ts

11,8

Råprotein % ts

13,1

Betmassa levereras från sockerfabriken i
Säkylä, när den är i gång från oktober till
december. Produkten finns i begränsade
mängder. Om du beställer på våren, är det
säkrare att du får den mängd du behöver.
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FARMARIN PERUNAREHU
Farmarin Perunarehu är en biprodukt från potatisstärkelseindustrin. I processeringen krossas potatisen och stärkelsen
avskiljs, och då blir potatisfibern kvar. Fodermassan genomgår en mjölksyrajäsning, vilket garanterar god smaklighet och
hållbarhet. Farmarin Perunarehu är en kostnadseffektiv energi- och fiberkälla i blandfoder för mjölkkor, köttnöt och dikor.
Det smakliga potatisfodret lockar nötdjuren till foderbordet. Produkten är också lämplig att användas som täckmaterial på
betmassa eller krossad spannmål.

Behandling

Användning i utfodringen

Farmarin Perunarehu står sig utan ensileringsmedel tack vare
den naturliga mjölksyrajäsningen och fodret kan användas
genast efter leveransen. Ytan på potatisfodret bör jämnas ut
med t.ex. frontlastarskopa i samband med silopåfyllningen.
Silon behöver inte täckas över eller tyngas för hållbarhetens
skull, men kom ihåg att skydda fodret med t.ex. en presenning
mot fågelspillning.

När Farmarin Perunarehu används som blandningskomponent
ska mängden vara 15–20 % av blandningens torrsubstans. Tack
vare sin fuktighet förhindrar potatisfodret att blandningens
torra komponenter separerar.

Om du anväder en del av potatisfodret som täckmaterial,
reservera då en egen, lämplig lossningsplats för det. När
potatismassan används som täckmaterial ska dess tjocklek
vara 0,25–0,50 m. Massan mörknar när den används som
täckmaterial, men själva produkten skäms inte. Du kan
förhindra att massan mörknar genom att sprida ett lager
halm över potatisfodret.

Bruksrekommendationer:
Mjölkkor................ 15-20 kg/ko/dag
Köttnöt................... 15-30 kg/nötdjur/dag
Torrsubstans %

16

Energi MJ/kg ts

11,8

Råprotein % ts

12,5

Stärkelse % ts

200

Farmarin Perunarehu levereras från potatisstärkelsefabrikerna
i Kumo och Lappo under tiden augusti–november. Produkten
finns i begränsade mängder och därför lönar det sig att reservera
hela den mängd du vill ha på våren. Genom att reservera på
förhand säkerställer du tillgången och ett bra pris!
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MAXAMMON
Maxammon är ny utfodringsteknologi och en spannmålsbehandlingsmetod som är lämplig i synnerhet för köttnöt. Efter
Maxammon-behandlingen har spannmålen ett märkbart bättre utfodringsvärde, dess fiberkomponenter spjälks lättare och
råproteinhalten är 4–5 %-enheter högre. Att spannmålen har en högre proteinhalt minskar behovet av inköpt protein.
Behandlingen höjer spannmålens pH-värde vilket motverkar risken för sur vom. Maxammon-behandlingen gör att det går
att använda stora givor spanmål utan att vommen surnar. Maxammon-spannmål gör foderspjälkningen effektiv, förbättrar
vomverksamheten och minskar risken för problem med klövar, vom och förlamningar. Ett välmående nötdjur har bättre
produktion.

Behandling

Användning i utfodringen

Maxammon-behandlingen görs genast efter tröskningen på
spannmål med en fukthalt på 16–20 %. Spannmålen kan
ensileras hel eller krossad. Vid behandlingen blandas
Maxammon och foderurea in i den färska spannmålen.
Ingredienserna blandas i blandfodervagn, frontlastaskopa
eller annan blandningsanläggning i förhållandet:
1000 kg spannmål : 5 kg Maxammon : 15 kg Rehu-urea
(foderurea)

Spannmål som behandlats med Maxammon kan användas i
utfodringen som vanlig spannmål och också med större givor
än normalt. Produkten är lämplig för alla nötgårdar, där man
använder soja i utfodringen.

Spannmålen ensileras i en ren silo eller i slang. I silon ska
spannmålsytan jämnas ut men inte packas till. Rekommenderad
höjd på stuka med spannmål som behandlas med Maxammon
varierar med spannmålens fukthalt. Spannmål med en fukthalt
på 16 % ska ha en stukahöjd som är maximalt 3 meter. Däremot
ska en stuka som innehåller spannmål med 20 % fukt vara
maximalt 2 meter hög.
Silon bör vara övertäckt med plast under 7–14 dygn. Därefter
rekommenderas det att man tar bort plasten, för att överflödig
fukt ska kunna avdunsta. Av hygieniska orsaker är det bra att
täcka stukan igen med plasten.

6

Bruksrekommendation:
Köttnöt................... 5-15 kg/nötdjur/dag

Maxammon-enzymet säljs på våren som för
skottsprodukt, som levereras till gårdarna
tillsammans med urea innan tröskningen börjar.
Spannmål som redan behandlats med Maxammon
finns också som förhandsbeställningsprodukt.
Den tillverkas av högklassigt vete och
levereras färdigt direkt till gårdarna.

7

FORSKNING I TOPPKLASS OCH
PRODUKTUTVECKLING DIG TILL GODO

HANKKIJAS UTFODRINGSEXPERTER TILL DIN TJÄNST • NÄTBUTIKEN:
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Hankkija är ett företag välkänt för sina högklassiga foder, utfodringsinnovationer
och tjänster. Vårt kunnande, vår produktutveckling och vårt produkturval ligger
alltid i täten av utvecklingen. Hankkijas kunniga experter på olika håll i Finland är
husdjursgårdarnas kompanjoner och erbjuder alltid de nyaste och bäst fungerande
lösningarna till gårdarna. Vi hjälper dig att uppnå dina mål.

