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Se gärna våra filmer med kunder där produkterna 
används i praktiken.

Enkelt sätt att bli mer klimatsmart och bidra till förändring.
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MCP Blocktorv - järn
Tillgodoser grisarnas järnbehov under diperioden

M C P
Järn

hjälper även till att balansera grisens tarmflora samt till 
att hålla boxen torr och binda ammonium.

MCP Blocktorv - järn
kombinerar de unika egenskaperna hos MCP zeolit och 
blocktorv samt tillför grisarna deras dagliga behov av 
järn. MCP zeolit och blocktorv har var för sig visats binda 
ammonium och öka proteinets tillgänglighet och tillsam-
mans innehåller de 2.000 mg/m3 järn.

Användning
Ge MCP Blocktorv – järn från tredje levnadsdagen på 
golvet i smågrisutrymmet. Beräknad dagsgiva 0,4-0,8dl/
gris och dag. Om annat tillskott av tidig järntillförsel, som 
injektion eller järnpasta tillämpas, ges MCP Blocktorv – 
Järn från omkring 1 veckas ålder. MCP avvänjningstorv 

kan användas från dag 3.
Läs mer om våra produkter på: 
www.raatec.com 

Leveranssalternativ 
50 L Säck (51 säckar/pall) 
50 L räcker till ca 2 kullar under BB 
tiden.  

Efter MCP Järn ges MCP Avvänjning.

• Tillgodoser grisarnas behov av järn
• Binder toxiner
• Balanserar tarmfloran
• Ökar proteinets tillgänglighet
• Stimulerar foderintaget under diperioden
• Bidrar till bättre stallmiljö

MCP zeolit
Ett mineral (aluminiumsilikat) som är en ren naturpro-
dukt med unika egenskaper. MCP zeolit kan genom sin 
specifika uppbyggnad binda toxiner och ammonium. 
Detta bidrar till att balansera tarmfloran, minska risken 
för diarré samt till att öka proteinets tillgänglighet.

Blocktorv
En produkt av vitmossa från svenska högmossar som 
är djupgrävd och har högsta möjliga hygieniska kva-
litet. Blocktorven hanteras varsamt och torkas under 
skydd för att inte komma i kontakt med fågelspillning. 
I boxen tillgodoser torven grisarnas behov av att rota 
och böka och ökar därmed trivseln för djuren. Torven 

Toxinbindaren


