
I Danmark er vi i blandt de bedste i verden til at producere og levere sunde grise
med et lavt forbrug af antibiotika. Vores eksperter hos Agilia kommer her med
8 konkrete tips til fodring af dine smågrise i et tidlig stadie, som kan hjælpe med
at reducere brugen af antibiotikaDanWean® 

Foderløsninger 
til smågrise
• Mælkeanlæg
• Mælkepulver
• Prestarterfoder
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KONCEPT 

OPTIMÉR PRODUKTIONEN MED ET MÆLKEANLÆG  
TIL PATTEGRISE

Når du installerer et DanVit mælkeanlæg til 
tildeling af mælk i farestalden, opnår du en lang 
række fordele. 

Du kan have flere grise ved den enkelte so, og 
dermed reducere antallet af ammesøer - og 
fravænning af den enkelte gris vil være lettere, 
da grisen har opnået en højere indgangsvægt 
i klimastalden end uden mælkeanlæg og 
mælkepulver fra DanVit.

Det unikke ved dit DanVit mælkeanlæg er, at 
mælkepulveret løbende opblandes døgnet rundt. 
Opblandingen sker på baggrund af blandere-

DanVit mælkeanlæg
• Nøjagtige automatiske opblandinger med brug af 

vejeceller
• Blandinger optimeret ud fra blanderecept
• Ny opblanding, når der er 0,5 liter i restmængde
• Simpel styring via logisk PLC styring
• Mulighed for automatisk rengøring
• Opbygget af driftssikre  

kvalitetskomponenter
• Nem tilslutning (el og vand)

Derfor skal du vælge DanVit mælkeanlæg
cept, der styres på en logisk opbygget PLC-styr-
ing, som styrer anlæggets indvejning og om-
røringsprocedure. På styringen definerer du 
selv, hvor ofte du ønsker at anlægget kører den 
automatiske rengøringsprocedure.

Mælken fordeles til de enkelte stier i et system 
med cirkulation. Dette for at sikre optimal 
kvalitet af mælken, også i staldafsnit med små 
grise og lavt forbrug.

For løbende at have det fulde overblik over 
forbruget af mælk i stalden, kan der trækkes 
en log over forbrug af vand, mælkepulver samt 
rengøringsmidler.

Til DanVit’s mælkeprodukter til smågrise tilbyder vi også vores eget mælkeanlæg, som sikrer en  
nemt og effektiv hverdag for dig - OG EN SUND START FOR DINE SMÅGRISE.

Det kan du forvente med DanWean® mælkepulver
Før mælkeanlæg Effektivitet ved DanWean® Mælkepulver

Sohold:

Fravænning pr fravænning 11,5-13,5 grise 13,5-15 grise

Diedage 32 dage 28 dage

Fravænningsvægt 5,5-6,0 kg 6,8-8,2 kg

Klimastald:

Salgsvægt 28 kg 31 kg
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• Råvarer i topkvalitet

• Produkter, som har højt indhold af mælk -   
 ingen eller meget lavt indhold af alternative 
 foderstoffer

• Sund vækst fra fødsel

MÆLKEPULVER
 

EGENUDVIKLET MÆLKEPULVER TIL SMÅGRISE

• Min. 70% mælkepulver og min. 40% laktose

• Proteindelen stammer udelukkende fra mælke- 
 protein fortrinsvis fra skummetmælkspulver

• Den supplerende fedtandel stammer fra kokos- 
 og palmeolie

• 130 g DanWean® CupMilk® Pro opløses i 1 l vand 
• Vitaminiseret

• Min. 70% mælkepulver og min. 40% laktose

• Proteindelen stammer fra mælkeprotein og i  
 alt 5% hvedegluten og sojaisolat

• Den supplerende fedtandel stammer fra   
 kokos-og palmeolie

• DanWean® FeedMilk Pro bruges til iblanding i  
 foder med 5-15%

• Min. 70% mælkepulver og min. 40% laktose

• Proteindelen stammer udelukkende fra mælke-  
 protein fortrinsvis fra skummetmælkspulver

• Den supplerende fedtandel stammer fra kokos- 
 og palmeolie

• 130 g DanWean® CupMilk® Pro opløses i 1 l vand 

• Vitaminiseret

• Min. 70% mælkepulver og min. 40% laktose

• Proteindelen stammer fra skummetmælk og  
 vallepulver 

• Den supplerende fedtandel stammer fra  bl.a.  
 kokos-og palmeolie

• 130 g DanWean® MaxiMilk Pro opløses i 1 l vand 

• Vitaminiseret

DanWean®

CupMilk® Pro

DanWean®

FeedMilk Pro
DanWean®

LuxMilk Pro

DanWean®

MaxiMilk Pro
Den optimale mælkeløsning, der kommer tættest  
på soens mælk

Det oplagte forslag til brug i tørfoder Den gode mælkeløsning til mælketrug og -kopper

Den sikre løsning til mælketrug og -kopper

Fordele med
DanWean® produkter

CupMilk® Pro® MaxiMilk Pro FeedMilk Pro LuxMilk Pro

Mælkepulver% 70% 70% 70% 70%

Laktose% 40% 40% 40% 40%

Protein/Fedt% 17/21% 18/18% 15/20% 16/20

Proteinkilder Mælk Mælk 
Mælk + 

hvedegluten Mælk

Fedtkilder Kokos/palme Kokos/plante/solsikke Kokos/palme Kokus/palme

Vitaminiseret Ja Ja Nej Ja

Opløselig i vand Ja Ja Nej Ja

Dosering 130 g + 1 l vand 130 g + 1 l vand (Tør) 5-15% 130 g + 1 l vand

Anvendelse Mælkeanlæg Mælkekop/-trug Tørfoder Mælkeanlæg

Alle DanWean® produkter sikrer en god start med sund vækst fra fødsel.
Der findes 4 forskellige varianter.
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Debut 3-5 kg Primo 4-7 kg Modus 6-10 kg Ultimo 8-13 kg

Succes med fravænning 
For at få det maksimale ud af små grise kræver 
det at de får meget opmærksomhed. Den rigtige 
temperatur, rent vand samt et godt foder er 
forudsætningen for succes. Meget små grise 
kræver et meget godt foder. DanWean® Debut er 
udviklet til at varetage selv de allermindste grises 
behov. 

De bedste råvarer
Med 35% højkvalitets mælkepulver og en sam-
mensætning af letfordøjelige og skånsomme 
proteinkilder nærmer vi os et produkt, der kan stå 
alene i næringsstoftildelingen, selv til grise der 
endnu burde leve af somælk.

Mange har forsøgt – Danvit er lykkedes
Med DanWean® Debut behøver du ikke andet fo-
dermiddel til de allermindste grise. DanWean® De-
but er med sin unikke duft og smag medvirkende 
til at sikre at grisen får maksimal foderoptagelse 
omkring fravænning.

Tidlig foderintroduktion
DanWean® Primo er optimeret til pattegrise fra 
4-7 kg. Anvendes primært i farestalden og de 
første dage efter fravænning.

20% mælkepulver
DanWean® Primo har et meget højt indhold af 
mælkepulver og skånsomme protein kilder, og 
kan med fordel bruges til de grise, der har brug 
for ekstra opmærksomhed efter fravænning.

Problemfri fravænning
DanWean® Primo giver med sin unikke smag og 
skånsomme sammensætning en perfekt intro-
duktion til foderet, og sikrer at grisen får maksi-
mal foderoptagelse allerede inden fravænning.

Forædlede proteinkilder
DanWean® Ultimo indeholder mælkeproduk-
ter, sunde højtforædlede proteinkilder samt 
syrer og organiske mineraler. Dette giver grisen 
den maksimale optagelse og udnyttelse af 
næringsstofferne.

God økonomi
DanWean® Ultimo er lavet med fokus på optimal 
tilvækst og næringsstofferne er tilpasset grisen, 
så du får optimal tilvækst, lavt foderforbrug og 
en god økonomi. 

OPTIMAL VÆKSTMAKSIMAL FODEROPTAGELSE”MANGE HAR FORSØGT….”

Skånsomme proteinkilder 
DanWean® Modus anvendes ofte som den 
første blanding i klimastalden. Udover 
mælkepulver har DanWean® Modus et højt ind-
hold af skånsomme proteinkilder.

God mave-tarm flora
DanWean® Modus er også tilsat Benzoesyre og 
gærprodukter, netop for at opretholde en god 
mave-tarmflora.

Maksimal foderoptagelse
DanWean® Modus er sammensat så grisene 
uden risiko for mave-tarmproblemer, kan øge 
foderoptagelsen og forberede vejen til en god 
foderøkonomi.

DanWean® foder er sammensat og fremstillet efter princippet, at man får det bedste resultat, hvis man 
gradvist lader smågrisene gå fra en højtfordøjelig flydende mælkekilde til et korn- og vegetabilsk foder. 
Ved at anvende forskellige typer af startblandinger er der altid en mulighed for, at også den mindste 
gris får det korrekte ernæringsmæssige foder. 
 
At fodre ”gennemsnitsgrisen” er ikke optimalt, da den lille gris bliver hægtet af. DanWean® foderpro-
grammet er derfor sammensat , så det kan anvendes fra grisen er ca. 3 kg og opefter.

FODER 

DanWean® 

EN UNIK PRODUKTSERIE TIL FRAVÆNNING

PROBLEMFRI FRAVÆNNING

Kg

Stald Farestald

DanWean® Debut

DanWean® Primo

DanWean® Modus

DanWean® Ultimo

Klimastald

Foder

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Tel. + 45 70 70 15 40
mail@danvit.dk
www.danvit.dk

Danvit A/S
Borumvej 51
DK - 8381 Tilst

DanVit A/S blev etableret i 2010, men har trods 
sin unge alder mange års erfaring gennem dyg-
tige ansatte! 
 
Det har fra starten, og er stadig, vores ambition 
at være den mest troværdige samarbejdspartner 
af foder- og rådgivningsløsninger for svinepro-
ducenter. Vores fokus er høj kvalitet til konkur-
rencedygtige priser.  
 
Vores fremgangsmåde er jordnær og praktisk 
rådgivning på besætnings niveau. 
 
Dermed fremmes væksten både i produktionen 
og på bundlinjen hos vores kunder. 
 
Vi vil gerne være med til at sikre:  

• Stærke grise
• Højt foderoptagelse 
• Stor tilvækst 
• Lav dødelighed 
• God økonomi
 
Vi er i DanVit først tilfredse, når vores 
kunder er tilfredse.

Ring 70 70 15 40 i dag og hør, 
hvad DanVit kan gøre for dig


