
MCP Zeolit ger ökad tillväxt
Det är 100% ren naturprodukt, med en 
struktur som stabiliserar goda magbakterier. 
MCP Zeolit är jonbindande och buffrar järn 
samt absorberar ev toxiner från halm och 
foder. Ett flertal studier pekar på friskare 
grisar som växer fortare med MCP Zeolit.

Smakrik, högklassig blocktorv 
Vi använder ren blocktorv av spaghnum (vit-
mossa), certifierad av RHP och SUSgodkänd 
av Danska SPF. Blocktorven soltorkas och ox-
ideras och är krispig och smakrik. Ett stimu-
lerande inslag i spiltan när MCP Fodertorven 
serveras och grisarna börjar äta.

Dagsbehovet av järn – du slipper 
diaréer och ledbesvär
Järnsprutan kan ge diaréer då järnet över-
doseras. Risken för infektion och ledbesvär 
undviks med MCP och låga dagliga doser. 
Järnet har flera funktioner, det ger bl a bätt-
re blodvärden samt stärker immunförsvaret. 

Goda resultat från Bollerup
— Utmärkelsen som årets grisleverantör 
2010 är ett gott betyg.
— Kostnad/gris är cirka 6–10:- totalt, från 
födsel till avvänjning (33 dagar), beroende 
på dosering och leveransvolym.
— Kvaliteten på grisarna vi levererar till 
Scan är ett stort plus. Antal grisar som ratas 
pga ledbesvär har minskat dramatiskt.

1. MCP Zeolit 2. Blocktorv 3. Järn. 
Tillsammans ger det dig friskare grisar som växer fortare.

Håkan Svensson,
Naturbruks Gymnasiet,
Bollerup, Tomelilla.

Årets Grisleverantör 2010

MCP FoderTorv 3i1, ersätter järnsprutan
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Artiklar
MCP FODERtorv/Fe2000 
Leveranssalternativ 
50 L Säck (45 säckar/pall)
1,5 m3 BigBag
2,5 m3 Storbal på pall.

DOSERING
 Vecka Liter/kull

 1 0,5–1

 2–3 1–2

 4–5 2–3

Varumärket MCP™ ägs av RaaTec AB
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Sphagnum blocks for a better structureSphagnum blocks for a better structure

Med MCP FODERtorv/Fe2000 får grisarna dagsbehovet av 

järn, fullgoda HB-värden runt 80. Resultat från Bollerup. 

RaaTec AB
Tullgatan 6, 252 69  RÅÅ, Sweden
Tel +46 709 299 099
Fax +46 709 299 098
info@raatec.com
www.raatec.com

— Friskare grisar 
 utan järnspruta.

— Gisarna älskar MCP FoderTorv, 
de äter upp allt på nolltid.


