
uREDUCER FODERFORBRUGET
5 kg ProtaSoy® erstatter 4 kg fiske-
mel og 1 kg korn. 
ProtaSoy® tilsætter mere tryptofan 
end fiskemel til blandingen, hvilket 
øger smågrisens appetit, reducerer 
foderforbruget og giver smågrisene 
en lettere start på livet. 

uMEGET FORDØJELIGT PROTEIN
ProtaSoy® vil give din blanding et kva-
litetsboost. ProtaSoy® er sammensat 
af lette og letfordøjelige proteinkilder, 
aminosyrer og mineraler. 
ProtaSoy® er en mere økonomisk 
proteinkilde end fiskemel.

uFORDELE
Fiskemel er en meget brugt protein-
kilde i svinefoder - især til smågrise. 
Fiskemelet var vigtigt, fordi det er 
letfordøjeligt og ikke fremkalder 
diarré. Men priser og tilgængelighed 
af fiskemel kan svinge meget. 
Derfor er der en øget efterspørgsel 
efter en stabil og velafbalanceret 
alternativ proteinkilde. 
DanVits ProtaSoy® er et alternativ til 
fiskemel, der er godt tilpasset små-
grise og testet for at sikre, at smågri-
sene kan lide produktet. 
Den velafbalancerede proteinblan-
ding har et højt indhold af aminosyrer 
og mineraler samt omega 3 fedtsyrer. 
ProtaSoy® er et moderne proteinfoder 
med letfordøjelige proteinkomponen-
ter velegnet til smågrise. 
ProtaSoy® er en optimeret protein-
blanding tilpasset smågrise. 
Smågrisene kan lide produktet, og 
aminosyrer og mineraler holder dem 
sunde efter fravænning.

uSAMMENSÆTNING
ProtaSoy® er også sammensat til 
at behandle diarré, når fravænning 
reduceres. ProtaSoy® anvendes til gri-
se fra fravænning og op til 20 kg, hvor 
de fodres med to smågriseblandinger 
og op til 30 kg, hvor der kun fodres 
med én blanding. 
Den unikke blanding er sammensat 
af en række skånsomme proteinkil-
der, herunder kartoffelprotein, soja 
suppleret med fosfor, aminosyrer og 
mineraler. Kombinationen af flere 
proteiner sikrer en mere ideel amino-
syrefordeling end med andre prote-
inkilder. Det er velkendt, at indholdet 
af aminosyren valin er meget højere i 
kartoffelprotein end i f.eks. fiskemel.

Fiskemels erstatning

 ProtaSoy® er en moderne fiske-
melserstatning, der giver grise den bedste 
start på livet. Gør dine blandinger til små-
grise billigere uden at gå på kompromis 
med hverken kvalitet eller indhold. 
Produktet anbefales med en dosering på 
4-6 % af den færdige blanding afhængig af 
behov og trivsel samt tidligere fiskemelstil-
deling.
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