
 

 

 

 

 

 

 

EDEL Gris erbjuder ett komplett högkvalitativt fodersortiment, såväl till grisproducenter, som till 

olika typer av hobbygrisar. EDEL Grisfoder är utvecklade efter grisens varierande näringsbehov i de 

olika stadierna av livet. Våra foder innehåller endast vegetabiliska råvaror. Utfodra dina grisar med 

ett helfoder eller med ett koncentrat tillsammans med spannmål. Dräktiga suggor och äldre slakt-

grisar mår bra av att ha tillgång till grovfoder som hö eller ensilage. 

 

 

Smågrisar 
 

Edel Smågris ABC är ett högkvalitativt foder för smågrisbesättningar tiden före 

och under avvänjningen. Edel Smågris ABC innehåller bla kokt spannmål och syror 

vilket ger en säker avvänjning och en fortsatt hög tillväxt. Övriga råvaror som ingår 

i Edel Smågris ABC är mjölkpulver, potatisprotein, processad soja och SB Levucell 

grisjäst (SB Levucell smågrisjäst innehåller en specifik levande jäststam som har en 

direkt och indirekt välgörande effekt på mag– och tarmsystem). 

 

 

Suggor och Slaktgrisar 
 

Edel Suggfoder är ett smakligt helfoder anpassat till dräktiga och 

digivande suggor. Edel suggfoder innehåller väl beprövade 

råvaror och ger suggan goda förutsättningar för hög avkastning. 
 

EDEL SuggXtra är ett mycket smakligt tillskottsfoder. Utfodras 

till digivande suggor som har svårt att näringsförsörja sig. Ge 

0,5—1,0 kg per djur och dag beroende av suggans/gyltans aptit. 

Ge SuggXtra de två sista veckorna av digivningen för att 

säkerställa hållbara gyltor och förstagrisare samt behålla deras 

hull och en fortsatt hög mjölkproduktion. 
 

Edel Slaktgrisfoder är ett enhetsfoder som går att använda som 

enda foder under hela slaktgrisperioden. Utfodras torrt eller i 

vattenbaserade blötfoder. 
 

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 blandas med 78 % mald spannmål. 
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Analysdeklaration EDEL Gris 
 

Näringsinnehåll   

per kg 

 Smågris 

ABC 

Sugg-

foder 

Sugg-

konc 

Sugg- 

Xtra 

Slaktgris 

-foder 

Slaktgris 

-konc 

Griskonc   

Kombi 

Energi OE  MJ 13,3 12,4 11 14,3 12,4 11 11,2 

Energi NEv MJ 10,2 9,3 7,4 10,8 9,2 7,0 7,4 

Energi NEs MJ 10,4 9,5 7,7 11 9,5 7,4 7,8 

Råprotein g 160 145 300 230 153 360 340 

Råfett g 45 45 40 95 45 32 60 

Lysin g 12 7 21 18,8 9 30 26 

SIS Lysin g 11 5,9 18,7 17,3 7,8 27,2 23,2 

Metionin g 3,6 2,3 5,7 6,1 2,8 6,8 5,8 

Treonin g 7,5 4,9 12 13,8 5,7 13,8 14,5 

Kalcium g 6,5 7,4 37 12 7,5 36 37,5 

Fosfor g 5,6 5 14 8,3 5 10 16,5 

Fodertillsatser         

Vitamin A IE 6 000 8 000 40 000 16 000 4 000 20 000 43 200 

Vitamin D3 IE 600 800 4 000 1 600 400 2 000 4 320 

Vitamin E mg 100 130 650 260 50 250 700 

Selen mg 0,4 0,4 2 0,8 0,4 2 2,2 

Koppar mg 120 25 125 50 25 125 135 
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Fodertillskott och övriga varor 
 

Piggextra är ett svensktillverkat mjölkbaserat fodertillskott som utfodras torrt. Piggextra är baserat 

på mjölkråvaror av hög kvalitet, smaklighet och tillgänglighet. Innehåller också prebiotika och syror 

för att stabilisera tarmen. Piggextra kompletterar suggans mjölk när det är svaga och eller stora 

kullar. Eller används för att höja tillväxten under spädgrisperioden och efter avvänjningen. 
 

Jernox® förebygger järnbrist hos smågrisar. Jernox® speciella sammansättning med bl a C-vitamin 

ger maximalt järnupptag för smågrisen. Hårdheten på pelletsen är väl anpassat till smågrisen. Efter 

den första järninjektionen utfodras Jernoxgivan från tredje levnadsdagen fram till ca 35 dagars ålder 

då de beräknas täcka järnbehovet via fodret. 
 

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.  

 

Spannex 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. Mer information finns hos din återförsäljare eller via vår hemsida. 
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