
DanWean®

  Det oplagte valg til brug i tørfoder. 
DanWean® FeedMilk blandes i tørfoder. 
Min. 70 % mælkepulver og min. 40% laktose. 
Proteinindholdet er fra mælkeproteiner og i 
alt 5% er fra hvedegluten og sojaproteiniso-
later. Fedtindholdet stammer fra palme- og 
kokosolie. 
Blandes i foder i et niveau på 5-15%.

FeedMilkpro

uFEEDMILK
Feedmælk er sammensat af sødt 
vallepulver, skummetmælkspulver og 
stabiliseret med skånsomt vegeta-
bilsk protein. DanWean® FeedMilk er 
et letoptageligt velsmagende mæl-
kebaseret tilskudsfoder, der har et 
højt indhold af letfordøjeligt protein. 

Højt energiindhold og en aminosyre-
sammensætning, der gør DanWean® 
FeedMilk til den perfekte råvare, når 
det kommer til fodersammensætning 
til selv de mindste fravænnede grise.

uFØR FRAVÆNNING
Det er vigtigt, at smågrisene lærer at 
spise og optage foder inden fravæn-
ning, så fordøjelsesenzymerne er for-
beredt på, at størstedelen af foderet 
nu går fra at være mælk fra soen, til 
at være fravænningsfoder. 
Højt indhold af Danwean® FeedMilk i 
foderet vil sikre, at smågrisene let og 
ubesværet begynder at optage fast 
føde, og at deres maver og tarme 
begynder at forberede sig på fravæn-
ning fra soen.

uEFTER FRAVÆNNING
Det er afgørende, at smågrisene kom-
mer godt i gang efter fravænning, og 
at der er noget genkendeligt i foderet. 
Smågrise genkender lugten og sma-
gen af mælk, og det er en af de mest 
afgørende faktorer for en god fo-
deroptagelse allerede fra første dag 
efter fravænning. Foderet skal være 
sammensat skånsomt, men med en 
aminosyreprofil og et energiindhold, 
der gør, at pattegrisene kan udnytte 
sit genetiske potentiale fra dag 1.

LuxMilk Pro MaxiMilk Pro FeedMilk Pro

% Indhold % Indhold % Indhold

Mælke råvare andel 88 88 86

Laktose 40 40 40

Protein/fedt 18/17 16/16 15/20

Primær proteinkilde Mælk Mælk Mælk

Sekundær proteinkilde Hvede gluten Hvede gluten Soja isloat / Hvede gluten

Probiotica Ja Ja Nej

Opløselig i vand Ja Ja Nej

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

Brug Mælkeanlæg Mælkeanlæg Iblanding i foder

Syre Ja Ja Nej

Probiotica Ja Ja Nej
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