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Ge dina grisar en 
naturlig start!

– ”Mycket bra med grisningarna, det känns som om suggor-
na mår bättre. Grisarna är livskraftiga och tar för sig, är på 
hugget mot spenarna. Kan bara ge MCP orsaken till denna 
positiva förändring. Inga grisar dog i tillväxtstallen.”

Ingemar Gerhardsson, Löderup

– ”Vi har använt MCP sedan 2010 med goda resultat. 
Kostnad per gris är cirka 6–10:- totalt, från födsel till avvänj-
ning (33 dagar), beroende på dosering och leveransvolym. 
Kvaliteten på grisarna som Bollerup levererar till Scan är ett 
stort plus. Utmärkelsen som årets grisleverantör 2010 är ett 
gott betyg.”

Håkan Svensson, Bollerup

– ”Merkostnaden för MCP FoderTillskott betalar sig snabbt i 
minskad dödlighet. Vikten har ökat 1,5 kg samt dödligheten 
ligger nu under 1%. Våra grisar utvecklas bättre fram till 
slakt.”

Gert-Åke Larsson, Örum, Löderup

– ”Har gjort andra ändringar på gården och kan tyvärr inte 
säga att det endast är MCP som ligger bakom förbättring-
arna. Generellt kan jag säga att torven håller bra kvalité, i 
synnerhet avvänjningstorven!”

Johan Turesson, Löderup
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MCP FoderTillskott 
Blandas i befintligt foder. Ger goda betingelser 
för goda magbakterier och stimulerar magfunk-
tionen.

Toxiner i foder och strömedel absorberas av den 
starka jonbindningen i MCP och är väl doku-
menterat.

Goda erfarenheter i Sverige med en betydligt 
bättre tillväxt för grisen.

— Grisarna älskar MCP BlockTorv, de äter upp allt, på nolltid.

MCP Järn Blocktorv 
3-i-1 – MCP Zeolit, Blocktorv och Järn.

Med MCP Järn Blocktorv får grisarna dagsbeho-
vet av järn, fullgoda Hb-värden runt 80.  
Källa: Bollerup.
Doseringen anpassas efter kullstorlek och upp-
mätta Hb-värden. Utmärkt lockgiva.

Leveransalternativ: 
50 L Säck (60 säckar/pall)
1,5 m³ BigBag, 2,5 m³ Storbal på pall.

MCP Avvänjning Blocktorv 
Används både till användare av MCP Järn eller 
vid järninjektion. 

Lätt att dosera, inga extra tråg eller dylikt utan 
använd golv som då också ökar sysselsättningen 
i boxen. Utmärkt lockgiva.  

Levereras i miljöekonomisk storbal 2500 L. 

MCP Blocktorvströ / MockaLätt  

MCP Blocktorvströ
För att förbättra stallmiljö erbjuder vi också 
Blocktorvströ som är exceptionell torr jämfört med 
harvtorv och en bättre pH nivå. 

Leverans: 300 L säck / 6 m³ storbal / bulk

MCP Mockalätt

att sprida i boxen då man vill uppnå ett maximalt 
upptag av ammonium.

Leverans: 25 kg säck / 1000 kg storsäck.

MCP Zeolit, magstimuleraren!

MCP är en ren naturprodukt som stabiliserar goda magbakterier, motverkar 
diarréer samt ökar upptagningsförmågan av proteiner. MCP Zeolit är jonbindan-
de, buffrar järn och absorberar toxiner. Ett flertal studier visar att MCP Zeolit 
håller grisarna friskare och ger bättre tillväxt.
JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) genomförde försök 2011 som 
påvisade att med kombinationen av torv och MCP sänks kvävemängden i urin 
vilket ger ett bättre stallklimat. Det gav också grisen en bättre förmåga att upp-
ta protein, med andra ord bättre tillväxt. Läs mer om försöket på hemsidan.
Resultaten från försöket har också visat sig stämma hos våra kunders grisar!

Dagsbehovet av järn & MCP BlockTorv

MCP Järn BlockTorv ger dagsbehovet av järn.
Järnets funktioner är att ge bättre blodvärden och stärka 
immunförsvaret. 
Järnet är bundet genom en teknisk process i torven och i MCP 
som är den starkaste naturliga förekommande jonbindaren. 
Järnet släpper/avgår först då magens pH sänks och grisen fin-
ner ett behov av järn. MCP motverkar mycket skadliga överdo-
seringar av järn och ger ett jämnt tillflöde av nödvändigt järn 
på grisens betingelser.

Grisen får möjlighet att förbättra sitt immunförsvar och stärka 
sitt blodvärde för framtida påfrestningar.

Smakrik, högklassig BlockTorv med MCP

Blocktorven med enbart MCP stimulerar både mentalt och fysiskt 
och går utmärkt att använda för de som föredrar järninjektion 
som källa till järn. 
Även vid injektion av järn är behovet av bättre maghälsa av 
betydelse vid avvänjning. 
Blocktorv av spaghnum (vitmossa) är certifierad av RHP och 
SUS-godkänd av Danska SPF. Blocktorv har hela vakuoler och är 
oxiderad, den är både saftig, krispig och smakrik! 
Det blir ett stimulerande inslag när MCP BlockTorv serveras och ökar grisarnas 
aptit.

Produktcertifierade


