RENFODER

RENFODER STANDARD
Färdigfoder till renar.
Renfoder Standard är ett färdigfoder avsett att användas till helutfodring av renar. För vidare information se
Fodercentralens utfodringsrekommendationer.
Råvaruinnehåll: Spannmål, produkter och biprodukter av spannmål, produkter och biprodukter av frön från
oljeväxter, växttrådrika råvaror, produkter och biprodukter från sockerframställning samt oljor och fetter. Helt
vegetabiliskt foder.
Näringsinnehåll:
Råprotein
Smb råprotein
Råfett
Växttråd
Vatten
Aska
Kalcium
Fosfor
Magnesium
Energi enl SJV

11,0
8,0
3,5
14,0
13,0
7,0
0,7
0,5
0,5
10,2

%
%
%
%
%
%
%
%
%
MJ/kg

Fodertillsatser, per kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Selen (natriumselenit)
Koppar (kopparsulfat)

10,500
3,500
70
0,70
12

IE
IE
mg
mg
mg

Renfoder Standard finns som pellets.
Tillverkat: Se följesedel
Bäst före: Inom 4 månader från tillverkningsdatum, vid torr och sval förvaring.
Utfodringsanvisning: Renfoder Standard kan användas som enda foder eller tillsammans med hö eller ensilage vid,
slaktutfodring av renar, stödutfodring under vintern och vid flyttning.
AB Västerbottens Fodercentral, Box 76, 913 22 HOLMSUND,
Tel 090 - 242 40, Fax 090 - 411 86

RENFODER

RENFODER start
Kompletteringsfoder till renar.
Renfoder start är ett färdigfoder avsett att användas till stödutfodring av renar. För vidare information se
Fodercentralens utfodringsrekommendationer.
Råvaruinnehåll: Spannmål, produkter och biprodukter av spannmål, produkter och biprodukter av frön från
oljeväxter, växttrådrika råvaror, produkter och biprodukter från sockerframställning samt oljor och fetter. Helt
vegetabiliskt foder.
Näringsinnehåll:
Råprotein
Smb råprotein
Råfett
Växttråd
Vatten
Aska
Kalcium
Fosfor
Magnesium
Energi enl SJV

9,5
7,0
3,5
14,5
13,0
8,0
0,7
0,5
0,5
9,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
MJ/kg

Fodertillsatser, per kg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Selen (natriumselenit)
Koppar (kopparsulfat)

10,500
3,500
70
0,70
12

IE
IE
mg
mg
mg

Renfoder start finns som pellets.
Tillverkat: Se följesedel
Bäst före: Inom 4 månader från tillverkningsdatum, vid torr och sval förvaring.
Utfodringsanvisning: Renfoder start kan användas som enda foder eller tillsammans med hö eller ensilage vid
stödutfodring under vintern.

AB Västerbottens Fodercentral, Box 76, 913 22 HOLMSUND, Tel 090 - 242 40,
Fax 090 - 411 86

NÖDVÄNDIGT ATT UTFODRA
Renen är ett idisslande djur, anpassad till att leva av den naturliga växtligheten inom sommar- och
vinterbetesland. Vi vet också att den har förmågan att anpassa sig till årstiderna med det varierande
bete som bjuds.
Främst under sommaren bygger renen upp kroppsreserver av fett och muskler. Det är när vintern
kommer med sämre tillgång på bete som reserverna kommer till nytta och kanske är livsavgörande.
Sedan 1960-talet har vi upplevt hur enormt förutsättningarna har förändrats i renbeteslandet.
Orsakerna är många till att naturbetet inte är tillgängligt alls eller räcker till under vinterhalvåret.
Sviter efter Tjernobylolyckan finns fortfarande kvar.
Det har blivit allt vanligare för rennäringen att besluta om nödutfodring, tillskottsutfodring på bete,
utfodring vid samling och förflyttning, vårutfodring av vajor eller slaktutfodring.

FODERUTVECKLING
Det ställs höga krav på vårt foder. Det skall vara bra pelletterat, smakligt och lätt att hantera i säck
eller bulk. Redan på 1960-talet och tillsammans med renforskningen och pionjärer bland renägare
började utvecklingen av det som är dagens renfoder.
Fodercentralens renfoder bygger på kunskap om renens näringsmässiga behov för underhåll och
tillväxt. Vi tillverkar efter recept av enbart vegetabiliska och kontrollerade råvaror som ger ett bra
och säkert foder till renarna.

VÅRUTFODRING AV VAJOR
Vårt foder har använts i försök vid vårutfodring av vajor i Vuolda, Peter Fjällman, Stokke sameby
noterade en mycket hög kalvöverlevnad, 80-90 % hösten efteråt. Dessutom ökade slaktvikten för
försökskalvarna med 5,3 – 6,3 kg i jämförelse med övriga kalvar. Det betyder 200 – 300:- i ökat
slaktvärde per slaktad kalv.
Det visar att det är väl värt att utfodra även med hänsyn till foder och arbetskostnader. Stokke
sameby med flera har med framgång fortsatt att vårutfodra sina dräktiga vajor.
Från oktober månad är handeln med renfoder livlig under vinterhalvåret. Framgången för
Fodercentralens renfoder är stora tack vare goda resultat i praktisk utfodring. Vår personals intresse
och engagemang för en trygg leveransservice är också en viktig faktor. Rätt foder till rätt pris i rätt
tid uppskattas av våra kunder.

NÅGRA UTFODRINGSRÅD:
En väl planerad utfodring av renar är grunden för ett gott resultat. Djurens kondition och
foderkvalitet är andra avgörande faktorer. Börja i tid med varje utfodring medan djuren är i så god
status som möjligt.


Kontrollera och rengör fodersilos och andra foderutrymmen.
Beställ hem renfoder i god tid och ordna så att det är god framkomlighet för lastbil.



Börja med att ge 0,5 kg renfoder per dag som trappas upp till 2,0 – 3,0 kg under 2
veckor.Utfodra 2 ggr/dag. Tillgång till lav i början är en fördel. Mindre mängder hö eller
ensilage av god kvalitet kan komplettera foderstaten.



Hagarna med varierad terräng och skyddande skogspartier måste vara tillräckligt stora så
djuren kan röra sig fritt och trivas.En foderkrubba kan försörja högst 12 renar utan trängsel.



På fasta utfodringsplatser är tillgång på rent vatten eller snö livsviktigt.



Var noga med foderhygienen. Daglig rengöring av krubbor rekommenderas. Flytta krubborna
när det blir för nedsmutsat på marken.



Sjuka eller försvagade djur vid tex skvalpmage tas om hand för vård och behandling med
energi- och vätsketillskott som ACETONA LAKTA och EFFYDRAL. Rådfråga veterinär
vid behov.



Följ noga djurens utveckling under utfodringens gång. Vidtag årgärder snarast när det
behövs. Slaktrenar vägs vid start och någon gång till. Det ger vägledning om när gruppen är
slaktmogen. En optimal utfodringstid torde vara 55-60 dagar vid slaktutfodring.
Vi står för erfarenhet och kunskap om renfoder, Du har kunskap om renen. Det betyder
trygghet, god djuromsorg och en bättre lönsamhet i Ditt företag.

RING

090 - 242 40

