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Framgång föder framgång

Edel Nöt
EDEL Nöt är ett komplett
högkvalitativt fodersortiment för både
mjölkproducenter och uppfödare av
köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAVgodkända foder i vårt sortiment och
våren 2011 introducerades
Vega-sortimentet som produceras av
råvaror från Sverige och Europa.
Vår specialitet är gårdsanpassade foder
– foder anpassade efter din gårds unika
förutsättningar och möjligheter.

EDEL Nova - färdigfoder
EDEL Nova representerar den nya generationen
färdigfoder anpassade till NORFOR. I takt med att
NORFOR utvecklats och tillämpas har nya behov och
möjligheter visat sig. Vi har sett behov av differentierade smältbarheter vad gäller protein och fiber men
behovet av proteinnivå kvarstår. Därför har vi tillsammans med våra kunder utvecklat vårt nya EDEL
Nova-sortiment som bidrar till ett ökat utnyttjande
av olika typer av grovfoder.
EDEL Nova Bete är fyllt med långsamma fibrer och håller en hög kvalitet på proteinsammansättningen. Används till försommarbete eller tidigt skördat grovfoder med höga näringsvärden.
EDEL Nova 185 utgör tillsammans med ditt grovfoder med normal eller hög smältbarhet en
mycket bra grund i foderstaten. Komplettera med ett toppfoder till högmjölkarna. Har en hög
fibernivå med en mix av olika fiberkvaliteter och en relativt låg stärkelsenivå.
EDEL Nova 190 utgör tillsammans med ditt grov- foder med normal eller låg smältbarhet en
bra grund i foderstaten. Komplettera med ett toppfoder till högmjölkarna. Har hög proteinkvalitet och stärkelsenivå.
EDEL Nova 205 används som enda kraftfoder till ett grovfoder av normal kvalitet. Beroende av
avkastningsnivå kan högmjölkarnas foderstat kompletteras med ett toppfoder.
EDEL Nova Robot är komponerat för framtidens mjölkgårdar. Utfodras som enda kraftfoder
tillsammans med ett normalt grovfoder. Har högkvalitativa energioch proteinkällor med fokus på smaklighet och pelletskvalitet för att stimulera en hög besöksfrekvens i din robot.
EDEL Nova 220 kompletterar ett grovfoder med normal till hög smältbarhet. Tillför fiber och
protein av hög kvalitet. Passar bra till majsensilage och HP-massa.
EDEL Nova 225 kompletterar ett grovfoder med normal till låg smältbarhet. Har en hög halt
av protein och lättillgänglig energi. Passar bra till grovfoder med låga proteinvärden och höga
fiberhalter som tex helsädesensilage.
EDEL Nova 240 är ett proteinstarkt färdigfoder där proteinet till stor del är tillgängligt för vommikroberna. Kompletterar sent skördat grovfoder med låga proteinvärden och högt fiberinnehåll. Passar även till majs- och helsädesensilage och HP-massa.

EDEL Komet
EDEL Komet är väl beprövade, funktionella och
prisvärda toppfoder som kompletterar foderstater
där olika typer av grovfoder och spannmål utgör
basen. Behov av mineralfoder finns i de flesta fall.
Vårt mineralfodersortiment hittar du i en separat
broschyr.
EDEL Komet Norr ett proteinstarkt allroundfoder som används tillsammans med spannmål
eller färdigfoder och grovfoder av normal kvalitet.
EDEL Komet Freja är ett beprövat och omtyckt kraftfoder som passar till spannmål och grovfoder med låga eller normal proteinkvaliteter.
EDEL Komet 340 ger dina kor optimal proteinförsörjning vid utfodring av helsädesensilage eller
sent skördat grovfoder med låga proteinvärden och höga fiberhalter. Komplettera med spannmål och eventuellt ett mineralfoder.

EDEL Topp
Som namnet säger så är EDEL Topp foder som ska
toppa foderstaten. Foder som ger högsta möjliga
produktion både med avseende på mjölkavkastning
och ekonomi. Grovfodergivans storlek och kvalitet
påverkar utformningen av din foderstat och därmed
ditt val av toppfoder. Beroende på om du har egen
spannmål eller ett färdigfoder som bas i foderstaten
kan du behöva komplettera med ett mineralfoder.
EDEL Miljö Topp håller en låg proteinnivå. Fokus har lagts på hög och lättillgänglig energi i
form av propylenglykol, högkvalitativa fettkällor och lättsmält fiber. Även extra B-vitaminer är
tillsatt för att stimulera en god vomfunktion. Används framförallt till nykalvade och högavkastande kor.
EDEL Pro Topp högvärdiga protein-, fett- och fiberkällor ger ett toppfoder där högmjölkarna
och de nykalvade korna får optimal näringsförsörjning. Innehåller propylenglykol.
EDEL Topp Standard passar till grovfoder av normal kvalitet och är ett utmärkt komplement till
något av våra färdigfoder eller till spannmål.
EDEL Topp PBV håller en hög nivå av energi och protein där en stor del är tillgängligt för vommikroberna. Passar till sent skördat grovfoder med låga proteinvärden och högt fiberinnehåll.
EDEL Topp Robot är ett foder för robotgårdar med hög smaklighet och pelletskvalitet. Högkvalitativa protein- och energikällor ger ett toppfoder med optimal näringsförsörjning.
EDEL Topp Balans innehåller en hög andel vomstabilt protein och är fyllt med långsamma fibrer som sänker passagehastigheten genom vommen och ger fastare träck. Utfodras med fördel
till spätt, tidigt skördat grovfoder eller försommarbete.
EDEL FUFO Topp 445 är en proteinstark mix med hög smältbarhet. Används framförallt i foderstater med helsädesensilage eller sent skördat ensilage. Komplettera med spannmål, mineraler, vitaminer och grovfoder.

EDEL Vega – ett foder med
miljön i åtanke
EDEL Vega är ett foder med råvaror odlade i
närområdet. Våra Vegafoder är fria från soja- och
oljepalmsprodukter. Genom att använda närodlade
råvaror undviker vi långa transporter och gör en
insats för miljön.
EDEL Vega 200 är ett färdigfoder som passar till ett grovfoder av normal till god kvalitet. Används som enda kraftfoder eller tillsammans med ett toppfoder.
EDEL Topp Vega 290 är ett toppfoder som används tillsammans med grovfoder av normal kvalitet och spannmål alternativt färdigfoder.
EDEL FUFO Topp Vega 400 är en proteinmix till fullfoderanvändare och gårdar med mixervagnar
som behöver ett högvärdigt protein- och energitillskott. Kompletteras med grovfoder av normal
kvalitet samt spannmål och mineralfoder.

EDEL ekologiska foder
Ekologiska foderstater har ofta hög grovfoderandel
vilket gör det extra viktigt att se över djurens
mineral- och vitaminförsörjning.
EDEL Eko Emmi är ett färdigfoder till mjölkkor och ungnöt. Passar bra som enda kraftfoder
till ett grovfoder av normal till god kvalitet. Vid låga grovfodervärden kompletteras med egna
proteinråvaror eller ett toppfoder.
EDEL Eko Nelli är ett färdigfoder och utfodras tillsammans med grovfoder med låga näringsvärden eller när små kraftfodermängder eftersträvas. Kan utfodras tillsammans med spannmål
vid goda grovfoderkvaliteter.
EDEL Eko Topp Elton är ett välbalanserat toppfoder innehållande baljväxter, raps och soja. Det
används tillsammans med grovfoder och spannmål.
EDEL Eko Topp Malte är ett kraftfullt koncentrerat toppfoder som utfodras i små mängder. Används som enda proteinfoder tillsammans med grovfoder och spannmål eller tillsammans med
gårdens egna proteinråvaror.
EDEL Ung Eko Ella är ett färdigfoder till ungnöt. Till kalvar och vid låga grovfodervärden, kompletteras med proteinfoder.

EDEL Kalv och Ungnöt
Våra ungnötsfoder har höga krav på
råvarusammansättningen och är näringsmässigt
anpassade efter ungdjurens speciella behov.
För att göra det enklare att använda anges nu
råproteinhalten i namnet.
EDEL Kalvstart är ett smakligt kraftfoder som erbjuds kalven från födseln till ca 12 veckors
ålder. Råvarusammansättningen i Kalvstart stimulerar kalvens aptit, vomutveckling och bidrar
till att den tidigt kommer igång att äta grovfoder. Passar till både köttraskalvar och rekryteringskalvar.
EDEL Ungnöt 140 utfodras för normal tillväxt till rekryteringsdjur. Börja utfodra Ungnöt 140
direkt efter Kalvstartsperioden. Passar även bra vid stödutfodring av dikor och vid slutuppfödning av köttdjur.
EDEL Ungnöt 160 är framtaget för att utfodras till vallfoderdjur, främst av köttras. Tillsammans
med grovfoder av normal kvalité ger det en normal till hög tillväxt och främjar fettansättning
och slaktmognad.
EDEL Ungnöt 190 är ett protein- och energirikt färdigfoder som är anpassat för intensiv köttdjursuppfödning och uppfödning av mellankalv. Beroende på foderstat och grovfodrets kvalitet
kan fodret även passa till rekryteringsdjuren.
EDEL Ungnötskoncentrat utfodras tillsammans med spannmål och bidrar bland annat med
protein, mineraler och vitaminer. Generell blandningsrekommendation till rekryteringsdjur är
18% koncentrat och 82% spannmål. Kontakta oss för hjälp med blandningsförhållande, format
efter dina djur och din gårds specifika foderråvaror

Fodercentralen har tillverkat
EDELfoder sedan 90-talet. Det är foder
med höga krav på kvalitet – både vad
gäller råvaror och näringsinnehåll.
Utvecklingen sker enligt den senaste
forskningen och i nära samarbete med
våra kunder.
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