
Nu väger vi kvaliteten på spannmålen!
A-Foder Ab erbjuder er möjlighet att låta analysera er spannmål. 
Spannmål spelar en avgörande roll i utfodringen av svin. Spannmålens hektolitervikt och proteinhalt är 
nödvändiga kvalitetsuppgifter som behövs för att ändamålsenligt planera kompletteringen av spannmålen.

Du hittar lämpliga A-Mix-foder för komplettering av spannmål och alla allfoder hos A-Foder.

1. Ta representativa prov på dina spannmål och lägg dem i provpåsarna. 2. Packa proven i returpåsen (du får plats med tre 

prov i påsen). 3. Fyll i detta följdkort och lägg även det i returpåsen. 4. Posta proven i returpåsen med påskriften ”kundretur 
A-Foder Ab/utfodringsplaner, kundreturkod 626432”. (Portot är betalt för dig.) 5. När analyserna är klara får du resultaten till den 
önskade adressen (kryssa för ditt valda alternativ nedan).

Prov 1, spannmålslag /sort   Partistorlek/prov  

Prov 2, spannmålslag /sort   Partistorlek/prov  

Prov 3, spannmålslag /sort   Partistorlek/prov  

Jag vill dessutom ha en avgiftsbelagd analys av mykotoxiner (DON-toxin)  

av prov 1      och/eller av prov 2     och/eller av prov 3     Pris 37 € per prov + moms 24 %.

Antalet djur:     suggor     slaktsvin

Utfodringsteknik:    blötutfodring (märke)       torrutfodring (märke)    

Foder som används:  Spannmål        korn      vete      havre      annan, vad?  

      Proteinfoder        A-Rehu OVR     ärta/bondböna      soja      koncentrat, vad?  

Jag vill ha recept för följande:   digivande suggor    dräktiga suggor     kultingar      slaktsvin    fas I   fas II   fas III 

Kombinationsrecept för följande grupper:    

Den föregående utfodringsplanen utarbetades av:   Ossi Hakala-Rahko    Daniel Klockars    Soile Kyntäjä    Kimmo Kytölä     

Taneli Marttila     Ida Nygård    Pasi Pohjois-Koivisto    Tarja Takala    Sampo Tupila    Lasse Åberg    Någon annan:  __________________

Namn  Kundnummer hos A-Foder

När adress

Postnummer Postort

Telefon Mobiltelefon E-post

  E-post

Namn eller nummer på proven

Grunduppgifter för utfodringsplanen

Ring oss för mer information! 
 020 472 7325 · atriatuottajat.fi

Du kan även skriva ut formuläret på internet: 
atriatuottajat.fi/sikojen-rehustusjaruokinta

Kontaktuppgifter

  Jag vill ha en utfodringsplan baserad på analyserna (gratis för A-Foders kunder, för andra 17 € per plan + moms 24 %.)

  Jag är intresserad av spannmålshandel med A-Foder   Jag köper   Jag säljer

  Textmeddelande    Post

Fukt, protein, stärkelse (Endast från korn och vete) 
Hektolitervikt (endast från spannmål)


