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Avvänjning

MCP Blocktorv - Avvänjning

MCP zeolit
Ett mineral (aluminiumsilikat) som är en ren naturprodukt 
med unika egenskaper. MCP zeolit kan genom sin speciel-
la uppbyggnad binda toxiner och ammonium. Detta bidrar 
till att balansera tarmfloran, minska risken för diarré samt 
till att öka proteinets tillgänglighet. Flera studier visar 
att MCP zeolit ökar grisarnas tillväxt och förbättrar deras 
hälsa. 

Blocktorv
En produkt av vitmossa från svenska högmossar som är 
djupgrävd och har högsta möjliga hygieniska kvalitet. 
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 minskar därmed stressen i samband med avvänjning. 
Torven har också en positiv inverkan på tarmens bakte-
rier och minskar risken för diarré. Den hjälper även till att 
hålla boxen torr och binder ammonium.

MCP Blocktorv – avvänjning kombinerar de 
unika egenskaperna hos MCP zeolit och blocktorv och 
minskar risken för diarré efter avvänjning. MCP zeolit och 
blocktorv har var för sig visats binda ammonium och öka 
proteinets tillgänglighet. 

Läs mer om våra produkter på www.raatec.com

Efter avvänjning och i BB om inte MCP Blocktorv – järn används

Leveransalternativ

Miljöekonomisk storbal, 3000 liter 
50L Säck (51st/pall) 
50L räcker till 2 kullar, 12-14 dagar. 

Toxinbindare

Tessan på 
Bollerup

Bollerup 
2013

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

Enkelt sätt att bli mer klimatsmart och bidra till förändring.

Spellista, 
MCP foder 
RaaTec

med MCPutan MCP Kg N/ton NH4-N Phosphor Kalium

• Minskar behovet av antibiotika och zink
• Binder toxiner
• Balanserar tarmfloran och minskar risken för diarré
• Ökar proteinets tillgänglighet
• Stimulerar foderintaget under diperioden
• Minskar stressen efter avvänjning
• Bidrar till bättre stallmiljö

med MCP utan MCP

Mindre utsläpp av 

NH3 
i grisstall

Ökar

Gödselvärdet


