EDEL REN
Renfodersortiment

EDEL RENFODER
EDEL Renfoder är ett heltäckande fodersortiment till ren och andra vilda
klövdjur. Var och ett av fodren passar i renens olika skeden i livet och
tar fram det bästa hos varje ren. EDEL Renfoder är smakliga foder med
utvalda råvaror som ger renens magar de bästa förutsättningar att klara
omställningen från bete till pelletsutfodring. Våra foder kännetecknas av
kontinuitet och vi håller samma kvalitet varje gång. Innehållet av vitaminer,
mineraler och spårämnen är anpassade att tillfredsställa renens behov.

EDEL RENFODER SOL
Ett nytt utmärkt foder både för slaktren och till renar under flyttning.
EDEL Renfoder Sol är ett väl sammansatt kompletteringsfoder som
innehåller jäst. Progut® är en jäst som främjar mag- och tarmhälsan samt
balanserar mikrofloran hos djur under tex stress. Jästen är framtagen
genom en patenterad process vilket gör den extra tillgänglig för renen.
EDEL Renfoder Sol passar även livren eller renar i dålig kondition.
Komplettera alltid utfodring av pellets med lav eller finbladigt grovfoder.

EDEL RENFODER STANDARD
Enligt vårt traditionella recept ett utmärkt basfoder och passar bra
som komplement vid dåligt bete. Är betet obefintligt, komplettera med
lav om möjlighet finns, annars finbladigt grovfoder. EDEL Renfoder
Standard passar även till vinterutfodring av rådjur och andra klövdjur
(ej kopparkänsliga får).

EDEL RENFODER EXTRA
Vårt mest kraftfulla renfoder. Utfodras till slaktren när maximalt
slaktutbyte vill uppnås. Kan med fördel utfodras till vajor mot slutet av
dräktigheten och innan betesperioden kommit igång.
Det ger vajorna goda förutsättningar att föda fram starka,
friska kalvar. Komplettera med lav eller finbladigt grovfoder.
Edel Renfoder Extra innehåller jästen Progut® som främjar magoch tarmhälsan samt förbättrar utvecklingen av immunförsvaret.

FODERTILLSKOTT
Fodercentralen har ett fullgott sortiment vad gäller renarnas behov av
tillskott. Vid allvarligare sjukdom, rådfråga alltid veterinär vid behov.
KETONA LACTA

FASTHYDRAL®

Ges akut till ren som har problem med
acetonemi pga. blodsockerbrist. Dosera 0,20,3 liter/djur och dag uppdelat på 2 gånger
dagligen. Ketona Lacta innehåller hög halt av
blodsockerhöjande ämnen som propylenglykol och sockeralkoholer vilket gör att den bör
blandas ut med lite kallt vatten och lösningen
utfodras lättast med flaska. Lägg flaskpipen i
mungipan, på så sätt kan djuret svälja i normal
omfattning och risken för att vätska kommer
i lungorna minimeras.

Ges till ren förebyggande
vid tex stressiga situationer
eller vid första symptom
på diarré. Underlättar även
upptag av vatten och förhindrar att djuren blir uttorkade.
Fasthydral® ska ej ges i mer än
7 dagar.

Det är normalt att renar som utfodras med
pellets eller spannmål har en lösare avföring
än ren på bete, speciellt om de äter mycket.
Riklig diarré (rinnande avföring) är däremot
ett tecken på att något är fel och att tarmarna
av någon anledning inte fungerar som de ska.
Vid svårare diarré är det läge att ge vätskeersättning och renlav. I vårt sortiment har vi tre
mycket bra produkter att använda vid diarré.
Är diarrén mycket riklig och blodig isolera
renen och kontakta veterinär.

REN ENERGI ”KICK”
Blandas genom att lösa upp en tablett
Fasthydral® i 1 liter ljummet vatten
och sedan tillsätta rekommenderad dos av Ketona Lacta. Lösningen
utfodras lättast med flaska och renen
får en riktig kick av det blodsockerhöjande innehållet samt hjälp med vätskebalansen tack vare elektrolyterna.

REHYDION
Består av effektiva elektrolyter samt pHhöjande ämnen. Rehydion är effektiv vid
situationer när djuret förlorat elektrolyter
i samband med ansträngning, transporter,
sjukdom och stress. Blanda ut i vatten enligt
doseringsanvisning. Rehydion förstör inte
möjligheten till koagulering av mjölken i löpmagen och kan således ges i samband med
mjölkutfodring till kalvar med diarréproblem.
Blanda då direkt i mjölk/mjölkersättningar
för att upprätthålla syra/bas-, elektrolyt och
vätskebalansen. Rehydion förhindrar inte
diarrén men ser till att kalven inte torkar ut
vilket är den första åtgärden som ska vidtas
vid diarré.

BIOPECT
Ett tillskottsfoder som används vid tillfälliga
diarréer. Biopect innehåller elektrolyter,
glukos samt behandlade växtfibrer, speciellt
utvalda dietiska fibrer från frukt och potatis.
En produkt som genomgått en speciell
coatingsprocess för att säkra ett homogent
dammfritt tillskott och är direkt uppblandningsbar i främst mjölk men även i vatten.

UTFODRINGSRÅD
Välj foder efter dina djurs behov och dina produktionsmål.
Alla förändringar i utfodring bör ske gradvis för att renens vom och dess bakterieflora ska hinna
anpassa sig. Ett bra mål är att upptrappningen sker under två till tre veckor.
Starta utfodringen med renlav eller blandat med renlav för att sedan kunna övergå till större
andel pellets. Starta med 1-2 hekto per ren och dag och öka givan gradvis. Långsam tillvänjning av
kraftfoder och att inte utsätta renen för tvära foderbyten är två bra sätt att undvika skvalpmage.
Det är viktigt att komma ihåg att pellets ska ses som ett kompletteringsfoder och därför ska
alltid lav eller finbladigt grovfoder med bra smältbarhet finns tillgängligt minst några tillfällen
under dygnet även efter upptrappningen är avslutad. Ibland har finbladigt grovfoder dock inte
tillräckligt hög smältbarhet för att renarna ska kunna äta det som enda foder.
Det är en fördel att renarna kommer igång med pelletsutfodring i god tid innan de kommit
i dålig kondition. Är renen i dålig kondition ökar risken för störningar vid förändringar i
utfodringen eller foderbyten.
Se till att det finns fri tillgång till rent vatten eller ren snö. Renen behöver 3-5 liter vatten per
dag och ska vattenbehovet tillfredsställas genom snöätning behöver renen äta upp till 5 kg ren
snö per dag, vilket kan vara svårt.
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