
 EN UNIK FODERLØSNING TIL DIG
DanWean®



DanWean®

EN UNIK 
PRODUKTSERIE 
TIL FRAVÆNNING

DanWean® smågrise foder er sammensat og fremstillet efter princippet at ”man får det bedste 

resultat, hvis man gradvist lader smågrisene gå fra en højfordøjelig 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® foderprogrammet er derfor sammensat, så det kan anvendes fra grisen er ca. 3 kg og 

opefter.
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EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE 

DanWean® foderprodukter

Kg 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Foder

Farestald Klimarstald

DanWean® Primo

DanWean® Modus

DanWean® Ultimo 

Uge 2 3 4 5

4 kg
15 kg

MODUS
6 kg

DanWean® smågrisefoder er sammensat med høj energi, da det sikrer grisen et letoptageligt foder, 

som styrker grisens tarme og enzymtræner tarmkanalen til lavt foderforbrug. 

Hvilke blandinger du bør anvende i din besætning afhænger af produktionsforholdene i besætnin-

gen. Nedenfor er til inspiration, opstillet to forslag med estimeret forbrug for blandinger.

3 kg
15 kg

DEBUT
3 kg

PRIMO
6 kg

ULTIMO
10 kg

PRIMO
3 kg

ULTIMO
9 kg



MEGET TIDLIG FODERINTRODUKTION

DanWean® Debut

4DanWean® Debut bruges til pattegrise i farestalden og de første
    dage efter fravænning. Typisk fra 3-5 kg størrelsen. 

435-38 % mælkepulver

4DanWean® Debut har et meget højt indhold af mælkepulver og laktose, samt skånsomme 
    proteinkilder. 

4Bruges til de allermindste grise, der har brug noget der næsten ligner somælk.

4Problemfri fravænning

4DanWean® Debut er med sin unikke smag og duft medvirkende til at sikre grisen får 
    maksimal foderoptagelse allerede inden fravænning. 

uFysisk struktur: Mel

EN UNIK FORDERSERIE TIL FRAVÆNNING

DanWean® foderprodukter
DanWean® foderkonceptet er inddelt i 2 faser - Farestalden og Klimastalden. 

Foder konceptet er opdelt, så du kan opnå den letteste fravænning. Ved at introducere fast føde 
tidligt forberedes tarmen til fordøjelse af vegetabliske fodermidler. Dette skaber grundlaget for den 
fremtidige vækst 

FARESTALDEN KLIMASTALDEN

Debut 3-5 kg Modus 6-10 kg

Plasma 4-7 kg Ultimo 8-13 kg

Primo 4-7 kg Bonus 9-15 kg



TIDLIG FODERINTRODUKTION

DanWean® Primo

4DanWean® Primo bruges til pattegrise i farestald og de første 
    dage efter fravænning. Typisk 4-7 kgs størrelsen.  

415-18 % mælkepulver

4DanWean® Primo har et højt indhold af mælkepulver og laktose, samt skånsomme proteinkilder,
    og kan med fordel bruges til de grise, der har brug for ekstra opmærksomhed efter fravænning.

4Optimal start på tørfoder

4DanWean® Primo giver med sin unikke smag og duft god ædelyst. Dette er med til at sikre grisen  
    får maksimal foderoptagelse i forbindelse med fravænning.

4Fysisk struktur: Mel eller piller (2,2 mm)

MULIGHED FOR TIDLIG FODERTILDELING

DanWean® Plasma

4DanWean® Plasma bruges til pattegrise i farestalden og de første 
    dage efter fravænning. Anvendes typisk 4-7 kgs størrelsen. 

45% Plasma + 20% mælkepulver

4DanWean® Plasma indeholder blodplasma og mælkepulver med et højt indhold af laktose, samt 
    skånsomme proteinkilder. Derved giver det grisene et højt udnytteligt foder i den tidlige start-
    fase af fodring af tørfoder.

4Optimal start med øget modstandsdygtighed

4DanWean® Plasmas proteinværdi og den unikke smag og duft er med til at sikre, at grisen får en
    øget modstandsdygtighed overfor f.eks. e-coli.

4Fysisk struktur: Mel



BLANDING NR. 2 I KLIMASTALDEN 

DanWean® Ultimo

uDanWean® Ultimo bruges til smågrise i klimastalden, typisk som 
    blanding nr. 2. Anvendes typisk 8-13 kgs størrelsen. 

uDanWean® Ultimos råvarer er baseret på hvede og byg, samt sojaolie som energikilde. 
    Protein delen er bredt dækket med sojaproteinkoncentrat, kartoffelproteinkoncentrat og mælke
    pulver. 

uDanWean® Ultimo er den rigtige blanding før overgangen til traditionelle sojaskråbaseret 9-15 
    kg’s blandinger.

uFysisk struktur: Piller (2,2 mm)

BLANDING NR. 1 I KLIMASTALDEN

DanWean® Modus

uDanWean® Modus bruges til smågrise som den første blanding i 
    klimastalden. Anvendes typisk 6-10 kgs størrelsen. 

uDanWean® Modus indeholder mælkeprotein og skånsomme 
    proteinkoncentrater af kartoffel og soja, hvorved den gradvise 
    overgang til rent vegetabilsk protein bliver lettere. 

uDanWean® Modus indeholder de samme smags- og aromastoffer som de øvrige prestartere, 
    således at genkendeligheden er intakt og den maksimale ædelyst opnås.

uFysisk struktur: Mel eller piller (2,2 mm)



BLANDING NR. 3 I KLIMASTALDEN 

DanWean® Bonus

uDanWean® Bonus bruges til smågrise, typisk som blanding nr. 3. 
    Anvendes i 9-15 kgs størrelsen, hvor der potionale for mak-
    simal vækst.

uDanWean® Bonus baseret på hvede og byg, samt sojaolie som 
    energikilde. Proteindelen kommer fra sojaskrå, sojaproteinkoncentrat 
    og kartoffelproteinkoncentrat. 

uDanWean® Bonus er den rigtige løsning for den maksimale tilvækst for grise der 
    har fået den perfekte start i staldene.

uFysisk struktur: Piller (3,5 mm)

     Den rigtige start 
giver den bedste slutning



Mælkeprotein og laktose er vigtige råvarekilder i overgangen fra somælk. Mæng-

den af mælkeprotein er høj og dermed tilfører det proteiner af høj fordøjelighed 

til den lille gris. Ligeledes bidrager det høje laktoseindhold som en meget vigtig 

energikilde. 

DE 11 VIGTIGSTE RÅVARER  

DanWean® foderprodukter

4

       Flere kombinationer af syrer mindsker muligheder for negativ påvirkning i fordøjel-

sessystemet igennem pH sænkning.

    Mineraler er tilsat i et afbalanceret forhold bl.a. af hensyn til syrebindingskapaci-

teten. Der anvendes let optagelige calciumkilder, dvs. lav tilsætning af foderkridt. 

Dertil er natrium og klorid indhold et nøje afstemt efter de gældende normer.

      Sojaolie, hørfrø og mælkefedt gør at fedtsyrerne i de forskellige fedtkilder bidrager 

væsentligt som energikilder til vækst. Den brede dækning af de forskellige fedtsy-

rer i DanWean® stimulerer opbygningen af cellerne.

Vegetabilske råvarer, som sojaproteinkoncentrat og kartoffelproteinkoncentrat 

indgår som en del af proteinforsyningen. Størstedelen af protein-antigener er 

fjernet i disse råvarer således at fordøjelse systemet ikke belastet unødvendigt og 

næringsstoffer optages fuldt ud.
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Betain har en positiv effekt på vandbalancen i tarmfloraen og dermed gødnings-

konsistens. Den osmotiske effekt betyder at vandoptagelsen i tarm og muskler 

øges og reducere foderforbruget.

Probiotika som Calsporin indeholder levedygtige gærsporer, som har en positiv ind-

flydelse på tarmfloraen. Forbedre gødningskonsistensen og understøtter reduktion 

af ammoniak udledning. ”Lille dosering, stor effekt”

      Prebiotika og Probiotika er kombineret således at de er medvirkende til at forbed-

re mave- og tarmmiljøet og derved højere energioptagelse, herunder også bedre 

udnyttelse af fiberstofferne.

Fordøjelsesenzymer som bl.a. Xylanase hjælper grisen i at udnytte stivelse i korn-

delen til en optimal energikilde. Høj enzym tilsætning betyder lav calciumniveau og 

mindre risiko for diarre.

      Aroma og smagsstoffer, herunder umami øger lysten til at æde mere. Ligeledes 

motiverer den forstærket duft og tilsætningen af natriumsaccharin den forsatte 

ædelyst.

En god balance mellem de forskellige fibre typer fra korn, proteinkilder og hørfrø 

medvirker til at tarmen fungerer optimalt.
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Kerneværdiernes store betyding 
SPAR TID OG PENGE VED AT HAVE SYNERGIER I DIN FODRINGSSTRATEGI

4HOS DANVIT, ARBEJDER VI FOR DIG 
Vi ved, at det er vigtigt for din besætning, at dine pattegrise får den rigtige start på livet. Ved at vælge 
den rigtige kvalitet og optimere dit foder korrekt, opnår du sundere og stærkere grise, samt en bedre 
bundlinje. 

4DINE SMÅGRISES START PÅ LIVET ER VIGTIG 
For at opnå sunde og stærke grise er det vigtigt, at du giver dem den bedste start på tilværelsen.
Prestarter foderet er meget vital for dine smågrise, og vigtigheden af foderets kvalitet har stor betyd-
ning for dine smågrises fremtidige trivsel samt din økonomi. 
Hos DanVit er vi stolte af vores høje faglige viden, og har med succes indført fodring uden brug af 
medicinsk zink til smågrise.

4OPTIMAL FODRINGSEFFEKTIVITET
Ved at optimere dit foder korrekt opnår du en bedre foderudnyttelse, der øger grisens vækst.

4ØGET VÆKST
Øget tilvækst, øger smågrisenes modstandsdygtighed over for sygdomme og styrker deres immun-
forsvar gennem hele livet.

4FOREBYGGELSE AF SYGDOMME
En stærkere gris har et bedre helbred og giver dig i sidste ende et bedre bundlinjeresultat.

4ERFARING
Hos DanVit har vi tilsammen har mange års erfaring i staldene. Vores viden bygger ikke kun på teori-
er, men i lige så høj grad på praktisk erfaring.

4UNIKKE FODERBLANDINGER
Hos DanVit tager vi udgangspunkt i alle de aktuelle forhold vi ser i den enkelte besætning. Herefter 
udarbejder vi foderblandingerne, og leverer koncentrater og mineraler, med det ene formål, at du 
som svineproducent skal opnå succes med din produktion og trivsel hos dine dyr.

4SAMARBEJDE
Når vi indgår et samarbejde, er vi med dig hele vejen og hjælper dig. Vi deler ud af vores viden og 
herunder management i lige netop din produktion. Vi bestræber os på hele tiden at arbejde innova-
tivt med et mål for øje – at blive en endnu bedre sparringspartner for dig.



DINE SØERS YDEEVNE ER ESSENTIEL 
 
4En so er et højtydende og specialiseret dyr, der er blevet avlet til yde sit bedste - og som en ”ægte 
atlet” kræver soen en korrekt og veltilpasset kost for at yde sit bedste. Sådan en kost kan DanVit 
hjælpe med at levere. 
 
Vi ved, at for dig som svineproducent er det vigtigt, at soen har en høj mælkeydelse og en høj dræg-
tighedsprocent. For at sikre optimale forhold for dine søer, er det vigtigt, at de har de næringsstoffer, 
de har brug for. Soens ideelle præstation afhænger af den rigtige foder- og energisammensætning. 
 
Vi tilbyder dig løbende opfølgning i stalden, hvor vi vil se på dit foderforbrug i forhold til dit foderbud-
get. 
 
LAD DANVIT OPTIMERE DIT SO FODER, SÅ DU KAN OPTIMERE DIN PRODUKTION.



VI KAN HJÆLPE DIG TIL EN 

Zinkfri løsningZn

EN LØSNING UDEN BRUG AF MEDICINSK ZINK

Vi kan tilbyde zinkfri løsninger i vores DanWean® prestarter 
serie, samt en række produkter til dig som hjemmeblander.



Zinkfri 
fravænning
Når medicinsk zink fjernes, skal vi sikre en 
god fordøjelse af foderet, hvor tarmene bliver 
stærkere gennem hele vækstperioden. 

Foderoptagelse i den første uge efter fravænning 
er afgørende for vækst gennem hele fravæn-
ningsperioden. Derfor skal enzymerne i pattegri-
senes tarme klargøres, allerede i farestien, til det 
foder, de får i klimastalden.
Udover at forberede dine pattegrises tarme til 
foderovergangen, er det også vigtigt at have styr 
på alle grundelementer i din produktion, for at du 
opnår den optimale fravænning. 
 

4Ved indsættelse er det essentielt at udtørring 

    og temperatur er korrekt.

4Sørg for, at der altid er rigeligt med rent vand. 

4Vælg det rigtige foder tilpasset til dine dyr. 

4Tilpas ædepladser og belægning i stien.

4Det er vigtigt, at der altid er det rigtige tempe-

    ratur og ventilation i stalden. 
 
DanVit har gennem flere år testet flere produkter 
med henblik på at finde den bedste løsning for 
dig. 

DANVIT GØR BRUG AF AKTIVE INGREDIEN-
SER SOM GÆRCELLER, SYRER OG UNIKKE 
PLANTEEKSTRAKTER

Det er vigtigt at sikre en sund mikroflora i tar-
men, hvilket gør det sværere for sygdomsfrem-
kaldende bakterier som E-coli at hæfte sig til 
tarmoverfladen. 
  
4Raffinerede kulhydratkilder fra gær celler, 
    kan understøtte væksten af gavnlige bakterier    
    og bruges med meget positiv effekt.

4Unikke planteekstrakter af urter og olier af 
    fytogene stoffer, understøtter fordøjelsen og 
    bidrager til en sund udvikling af tarmsystemet.
 
4Syrer er et effektivt middel til at bekæmpe 
    fremtidens tarmbetændelser. 
 
Den vigtigste effekt af syrer er påvirkningen af   
mikrofloraen i mave-tarmkanalen. Syre virker 
generelt ved at sænke pH i mave og tarme, øge 
foderets fordøjelighed og øge optagelsen af   
næringsstoffer. 
Mange patogene mikroorganismer i mave og 
tarme trives bedst under pH-neutrale forhold. 
Forsuringen af   mave og tarme med syrer, skaber 
et negativt miljø for mikroorganismerne, hvilket 
i praksis ses som en reduceret forekomst af 
diarré. 
 
BRUGEN AF   FLYDENDE OG TØRRE SYRER
 
4Flydende syrer, såsom DanVits FarmAcid, bru-
    ges til at sænke pH i drikkevandet, som er den 
    mest direkte tildeling af syre til pattegrisene. 
 
4Tørsyren BioTronic Top3, bruges til opblanding 
    i foderet. Virker bl.a. ved at fortrænge syreneu-
    traliserende komponenter i foderet. Biotronic 
    Top3 har den effekt at den åbner membranen 
    på baktierier bl.a E-coli og salmonella så for-
    meringen bliver kraftigt hæmmet og andre 
    tilsatte syrer får større effekt. Biotronic booster 
    de andre tilsatter syre der tildeles grisen.
    Der er tale om en speciel sammensætning af 
    bl.a. organiske syrer der medfører:
    · Mere robuste grise pga. forbedret mave- og 
    tarmfunktion
    · Mindre sårbarehed overfor bl.a. E-coli bakte-
    rier og salmonella
   = Øget produktivitet for smågrise og slagtesvin



Optimal 
foderudnyttelse
Ved at optimere dit foder 
opnår du en bedre fo-
derudnyttelse, der øger 
grisens tilvækst.

Forebyggelse 
af sygdomme
En stærkere gris har en 
bedre sundhed og giver dig 
et bedre resultat på bund-
linjen.

Øget 
tilvækst 
En øget tilvækst, øger 
modstandsdygtigheden 
for smågrisene og styr-
ker deres immunforsvar.

ZINKFRI

Har du tjek på zinkfri?
Hos DanVit ved vi at det kræver den rette strategi at udfase zink

    Skal vi samme skabe synergi i produktionen og gemmegå tjeklisten så du får den 

    foderstrategi der passer til dig?

• Management

• Klima

• Økonomi

• Sundhed

• Hygiejne

• Fysiske forhold

• Råvaretilgængelighed

• Foderbudget



VORES KUNDER HAR MED SUCCES UDFASET ZINK

Det fungerer utrolig godt
Annika Sand Svendsen har kørt med DanWean®  uden zink siden midt i maj 2021. Allerede en måned 
efter kunne vi konstatere, at der ikke skete nogen forværring, foræller Annika.

      “Jeg har en god dialog med DanVit omkring vores foder, og jeg kan godt lide, at sælgerne
       kommer med ud i stalden og ved selvsyn ser, hvordan tingene foregår. Tilliden er utrolig 
       vigtig.”

Vi får 800 grise ind af gangen, og vi lagde ud med at give halvdelen det sædvanlige foder med zink, 
mens den anden halvdel fik DanWean® uden zink. 
Det gav os et godt sammenligningsgrundlag, og vi har ikke kunnet se nogen forskel, siger Annika.

VI KAN TILBYDE ZINKFRI LØSNINGER I VORES DANWEAN® PRESTARTER-SERIE SAMT EN 
LANG RÆKKE PRODUKTER TIL HJEMMEBLANDEREN

zinkfri løsninger
Når zink fjernes, skal vi sikre en bedre fordøjelse af fodret, hvor ved tarmsystemet bliver stærkere i 

hele vækstperioden.

Inden grisen fravænnes helt skal den have lært at æde, så tarmene er vænnet til den faste føde.  

Herefter er foderoptagelse i den første uge efter fravænningen afgørende for tilvæksten i hele fra-

vænningsperioden. Vi skal derfor have stort fokus på enzymerne i grisenes tarme allerede i farestal-

den, så de forberedes til fodret, som de vil få i klimastalden.

Zn



TILDELING AF MÆLK I FARESTALDEN

Reducer antallet af ammesøer

Den logisk opbyggede PLC styring 
betjenes nemt via touchskærm. 

uOPNÅ EN LANG RÆKKE FORDELE VED AT INSTALLERE ET DANVIT MÆLKEANLÆG I FARESTIERNE.

Du kan have flere grise ved den enkelte so, og dermed reducere antallet af ammesøer. 
Fravænning af den enkelte gris vil være lettere, da grisen opnår en højere indgangsvægt i klima
stalden. 

Det unikke ved DanVits mælkeanlæg er, at mælkepulveret løbende opblandes døgnet rundt på 
baggrund af blandingsrecepter. 

Anlæggets PLC styring sørger for at anlægget automatisk styrer indvejnings- og omrørings pro-
cedure. Mælken fordeles til de enkelte stier ved et cirkulationssystem. 
Dette for at sikre kvaliteten af mælken, også i de små staldafsnit med et lavere forbrug.

Simpel menu med ikoner for let forståelse 
på tværs af sprog

Automatisk tildeling af sæbe og syre ved 
rengøringsprocedure 

Let at justere i blandeforhold





Mælk/vand ind i stald

Mælk retur

Vand ind El-16A

Vand ind
Manifold

Styring

Påslag

Blandetank

Pumpe
Farestald

Mælk ind

OPTIMER PRODUKTIONEN MED ET MÆLKEANLÆG 

En sund start for dine smågrise

FORDELENE VED ET DANVIT MÆLKEANLÆG

u Præcise automatiske opblandinger ved brug af vejeceller
u Ny opblanding ved lille restmængde
u Simpelt betjeningspanel til PLC-styring
u Skoldning og skylning af tank ved hver opblanding
u Driftssikkerhed
u Fuldautomatisk vask



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

Mælk/vand ind i stald

Mælk retur

Vand ind El-16A

Vand ind
Manifold

Styring

Påslag

Blandetank

Pumpe
Farestald

Mælk ind



DANWEAN - ET EGENUDVIKLET MÆLKEPULVER 

Mælkepulver til smågrise

LuxMilk Pro MaxiMilk Pro CupMilk® Pro FeedMilk Pro

% INDHOLD % INDHOLD % INDHOLD % INDHOLD

Mælkeråvareandel 88 88 87 86

Laktose 40 40 40 40

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

Primær proteinkilde Mælk Mælk Mælk Mælk

Sekundær proteinkilde Hvedegluten Hvedegluten Hvedegluten Sojaisolat/Hvedegluten

Probiotika Ja Ja Nej Nej

Opløselig i vand Ja Ja Ja Nej

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

Anvendelse Mælkeanlæg Mælkeanlæg Mælketrug I foder

Fordelene ved at vælge DanWean® mælkepulver

uRåvarer i topkvalitet
uProdukter med højt indhold af mælk 
    - ingen eller meget lavt indhold af vegetabilske proteiner
uSund vækst fra fødsel



EGENUDVIKLET MÆLKEPULVER 

DanWean® MÆLKEPULVER

Velsmagende og letfordøjelige mælkeproteiner 
    der sikrer optimal vækst
I særklasse ensartet og letopløseligt råvarevalg, 
    der passer perfekt til mælkeanlæg med stort flow

Stor andel af skummetmælkspulver 
Anerkendte mælkesyrebakterier der stabiliserer 
    tarmfloraen og sikrer sunde grise

 Velsmagende og letfordøjelige mælkeproteiner 
    der sikrer optimal vækst
I særklasse ensartet og letopløseligt råvarevalg, 
    der passer perfekt til mælkeanlæg med stort flow 

Stor andel af skummetmælkspulver 
Anerkendte mælkesyrebakterier der stabiliserer    
    tarmfloraen og sikre sunde grise

Højt indhold af mælkeråvarer fra mælke- og valle
    produkter
Tilfører foderet en god smag på grund af laktose
    indholdet

Fedtandelen stammer fra mælkefedt og palme-/
    kokosolie

Stor andel af højt forædlede babyfeed mælke-
    pulver fra mælke- og vallepulver
Højt energiindhold
Ekstra smagsikret med sukker

Stor drikkelyst på grund af naturlige mælke-
    aromaer og sødestoffer
Tilsat syre og aroma

CupMilk®Pro DEN ØKONOMISKE LØSNING 

LuxMilkPro DEN GODE LØSNING

MaxiMilkPro DEN SIKRE LØSNING 

FeedMilkPro DET OPLAGTE VALG TIL IBLANDING



HOS DANVIT ER 15 GODE GRUNDE IKKE KUN EN FAST STABILITET I KULDSTØRRELSEN 

15 gode grunde



1 GENNEMGANG PÅ STALDGANGEN
Når vi laver en foderløsning sammen med dig, 
så gennemgår vi det hele på din staldgang.  
På den måde er vi sikre på at vi får lavet den 
bedste løsning til dig. 

2 HØJ FAGLIG VIDEN
Vi bestræber os på hele tiden at opdaterer den 
viden vi har og være undersøgende i nye tiltag 
og løsninger. 

3 INDIVIDUELLE OPTIMERINGER
Vi optimerer for dig - ikke for den samlede dan-
ske griseproduktion, hvilket giver os mulighed 
for at skræddesy din løsning til din produktion.

4 SPECIALISTER
Vi er specialister på vores felt. Vi har fokus på 
dine dyr og din produktion, og det gør at vi 
kan bruge vores ”energi” på at lave den optimale 
løsning til dig uden også at skulle tænke på de 
andre led i kæden olie, såsæd og maskiner. 

5 VI LYTTER
Vi lytter til dig. 
Vi lytter til de udfordinger du har og står klar når 
du har brug for sparring til problemløsning

6 PRISBEVIDSTE FOR DIG
Gennem vores nøje planlagte indkøb, forsøger 
vi altid at opnår den bedste kvalitet til de bedste 
priser - for på den måde at sikre dig laveste pris. 

7 LEVERINGSSTABILITET
Det er vigtigt for os, at du kan stole på at du får 
dine varer til den aftalte tid.

8 AFTALE SIKKERHED
Når vi laver en aftale med dig, så holder vi den.

9 FLEKSIBILITET
Det kræver nogen gange ”elastik i metermål” at 
være griseproducent og derfor ved vi at fleksibi-
litet betyder meget.

10 RESPEKT FOR DIN TID
Når vi besøger dig har vi også respekt for din 
tid. Vi bruger den tid du har brug for og kommer 
igen når du ønsker det. 

11 VI TAGER ANSVAR
Vi tager ansvar for de produkter vi leverer, de 
løsninger vi laver sammen dig og den rådgivning 
du får af os.

12 LOYALE
Vi sætter en ære i at være loyale overfor vores 
leverandører. På den måde kan vi skabe det bed-
ste samarbejde, til gavn for dig.

13 KVALITETSBEVIDSTE
Kvaliteten på dit foder er vigtig for dine dyrs 
sundhed - og vi er med til at sikre at du får den 
bedste kvalitet.

14 VI FODRER IKKE GRISE VI IKKE HAR SET
Når vi siger vi ikke fodre en gris vi ikke har set, 
så er det fordi, der er meget mere end foder i  
ligningen for at opnå de bedste resultater.
Ved at se dine dyr, er det med til at gøre os 
bedre og lave de bedste mulige optimeringer 
til din besætning udfra de ressourcer du har til 
rådighed. 

15 DANSK VIDEN TIL DANSKE DYR
Danske søer er udviklet til at være højtydende 
avlsdyr og de skal have det bedste. Vi tilstræber 
altid at have en høj faglig viden om lige netop de 
danske avlsdyr. Vores foderløsninger er målret-
tet soens genetiske egenskaber, for at hun kan 
yde sit bedste.  
 



Vil du også gerne vide
MERE OM HVAD DANVIT KAN GØRE FOR DIG?

+45 7070 1540

mail@danvit.dk

www.danvit.dk

DanVit A/S
Borumvej 51 - 8381 Tilst - Denmark


