Vår – sommar 2019
Produkter som säljs eller marknadsförs av HKScan
Erbjudande Gris
Pigger Cream för Maximal tillväxt
Pigger Cream är en välsmakande, flytande och värmebehandlad mjölk som är ”färdig att använda”.
Den är baserad på mjölk av livsmedelskvalitet för att ge högsta proteinkvalitet och därmed en hög
smältbarhet. Det höga torrsubstansinnehållet (37,5 %) ökar smågrisens intag, och
förbättrar tarmsystemets funktion. Pigger Cream passar för alla smågrisar, och kan ges direkt efter
råmjölken, som komplement till suggans mjölk. Produkten har en hållbarhet
på 12 månader i oöppnad förpackning och 8 veckor för en
öppnad förpackning.

Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om våra produkter till gris? Kontakta då Anna-Maria.
Anna-maria.larsson@hkscan.com eller 044 -19 40 32

Erbjudande Nöt
Mineralfoder och kalvprodukter
HKScan erbjuder i samarbete med Swedish Agro rabatt på mineraler, kalvnäring och kalvfoder från
Swedish Agro. På utvalda mineralfoder och kalvnäring får du 1 kr/kg i HKScan rabatt och för kalvfoder
är rabatten 0,30 kr/kg.
Alkalisk utfodring med Home n´Dry
Under försommaren kommer vi att ha kampanj på Home n´Dry. De som är intresserade av alkalisk
utfodring hör av er. Det är ett sätt att öka fodereffektiviteten och kapa kostnader i företaget med
billigare foderstat och ökad djurhälsa. Vi planerar en studieresa till England i mitten på maj, hör gärna
av er om ni är intresserade av att följa med.

Automater på bete till dikalvar
Läs gärna om automater i stycket nedan om lamm, samma teknik och automat finns även för dikalvar!
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om våra erbjudande för nötproducenter, kontakta då Robban.
Robert.nilsson@hkscan.com eller 013-23 45 41

Erbjudande Lamm
Automater på bete
Förbättra lammen förmåga att växa på bete genom att tilldela en styrd giva av spannmål eller pellets!
Genom att introducera tillskottsutfodringen tidigt så lär sig lammen att äta av fodret och deras våm
vänjer sig. Fördelen med detta är att senare på säsongen när betet inte avkastar lika bra så kan givan
snabbt ökas på.
En annan fördel är att under goda betes-år så får
lammen fortsätta hålla tillgodo med betet
eftersom givan stryps ner i automaten.
Tekniken bygger på att djuret har svårt att nå
fodret – de får slicka och lirka för att räcka ner
till det. Efter en stund avtar saliven på tungan
och djuret ger upp och går och betar eller
dricker för att lite senare återvända till
automaten igen. Spill minimeras då foder som
spiller runt hamnar i på foderbordet, inte ner på
marken.
Kampanj med Swedish Agro
Swedish Agro erbjuder HKScans lammleverantörer rabatt på vissa utvalda produkter av lammpellets
och fårmineral. Planera inför betesperioden – både får och lamm behöver mineral under
betesperioden och överväg om du ska erbjuda beteslammen en stöttande giva av pellets för att
maximera och stabilisera tillväxten under betesperioden?
Rabatten uppgår till 30 öre/kg på lammpellets och 1 kr/kg på utvalda mineral. Under hösten
återkommer Swedish Agro med erbjudande om produkter lämpande för stallperiod och lamning 2020.

Kontakt
Vill du veta mera om våra lammprodukter och erbjudande för lammleverantörer, kontakta då:
Elisabeth på HKScan
elisabeth.svensson@hkscan.com eller 044-19 40 63

