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MasterWean®  

MasterWean® 

Tilskudsfoder og fuldfoderblandinger  

- Frisk foder til smågrisene

 
Tilskudsfoder:

Et stadig stigende antal svineproducenter blander selv deres smågri-
sefoder, både af hensyn til besparelse, men også for at sikre 
grisene helt frisk foder delvis baseret på formalet korn og tilskudsfo-
der.

Mosegården har et stærkt tilskudsfoderkoncept til smågrise  
udarbejdet i samarbejde med vore leverandører.

MasterWean® Classic 20%Iblandes med 20% sammen med 65% 
korn, 10% fiskemel og 5% fedt. Kan fint kombineres med et sojapro-
teinkoncentrat. 

MasterWean® Classic 30% 
Iblandes med 30% sammen med 58% korn, 
9% fiskemel og 3% fedt. Dækker grisenes behov fra 6 kg. 
 
Råvarer til hjemmeblanding: 
Mosegården kan levere havregryn, babymajs, kartoffelprotein,  
sojakoncentrat, fedt samt sødmælksbaseret mælkepulver (off. gra-
de) samt energiprodukter af høj kvalitet til hjemmeblanding.

Levering: 
25 kg sække og i 500 kg +1.000 kg BB. 

Ovennævnte varer produceres af dansk leverandør. 
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MasterWean® 

Smågrisefoder:

Kvalitetsfoder til dine smågrise: 
 
Dansk svineproduktion leverer et stort antal levendefødte grise, derfor er 
vigtigheden af letfordøjeligt energi til smågrise ikke blevet mindre.  
Mosegårdens fuldfoderblandinger sikrer,  at smågrisenes energibehov er 
dækket gennem deres opvækst.

MasterWean® 5
Anvendes fra 10 dage gamle grise til max. 10 dage efter fravænning.  
Gør det muligt at fravænne uden brug af medicin p.g.a. den specielle 
sammensætning af letfordøjelige råvarer, enzymer og syrer.

MasterWean® 6
Anvendes til grise fra 6 kg og op til 10 kg. Gør overgangen fra somælk til 
fast foder nemmere. Letfordøjelige og varmebehandlede råvarer kende-
tegner også denne blanding. 

MasterWean® 5 og 6 kan leveres både i mel og i 2 mm piller.

MasterWean® Flakes
Anvendes til brug før fravænning samt til grise fravænnet ved 5-6 kg. 
Foderet er meget appetitvækkende og indeholder havregryn, cornflakes 
samt sødmælkspulver. Er rigtig god til gulvfodring i farestalden. 
 
Samtlige blandinger kan leveres med ekstra zink tilsat efter recept fra 
dyrlæge.

Gode råd ved fodring af smågrise: 
Der bør fodres mindst 4 gange dagligt, uanset om der anvendes tørt eller 
opblødt foder. Grisene er fra soen vant til at æde mange gange dagligt og 
altid samtidigt. Der skal derfor være ædeplads til alle grise.

Det anvendte foder skal være tilpasset grisenes vægt og alder. Giv foder 
til grisene før fravænning, så er de bedre i stand til at optage foder, når de 
fravænnes. 
 
Husk tildeling af vand!


