
ConverMax®

Produce. 
Smarter.

Foderudnyttelse 
øget med op til

0,1*
*gennemsnit

Øget 
dækningsbidrag 
per dyr

> 8 DKK 
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Hvad er ConverMax®?

ConverMax® er baseret på en unik blanding af planteekstrakter og kvalitetsmineraler. Det iblandes 
foderet for at forbedre foderudnyttelsen og øge dyrevelfærden hvilket medfører mærkbare besparelser 
på foder per gris i den sidste perioden inden slagtning.

Ved at øge foderudnyttelse og øge energiomsætningen kan slagtesvineproducenterne forbedre deres 
dækningsbidrag per gris med over 8 DKK.

Dertil kommer, at ConverMax® bidrager til øget velfærd ved at berolige fl okken under forskellige 
opstaldningsforhold. Forhøjet indtjening kan opnås ved forbedret kvalitet og dermed øget værdi af 
slagtekroppene samt bedre arbejdsvilkår for medarbejderne. Slagtesvineproducenterne kan proaktivt 
forbedre dyrevelfærden, øge indtjeningen og opnå en større arbejdsglæde. 

For at imødegå udfordingerne har Cargill® udviklet ConverMax®, en nyskabende foderløsning, der sikrer dyrenes 
trivsel og samtidig forbedrer svineproducenternes indtjening. Ved at øge grisenes energiomsætninger det muligt at 
forbedre foderudnyttelsen med et større dækningsbidrag per gris til følge. Og samtidig øges arbejdsglæden!

Slagtesvineproducenter står overfor en række 
udfordringer i staldene, som kan føre til stress og 
aggressioner hos grisene. Disse udfordringer kan 
have negativ indfl ydelse på indtjeningen, hvis ikke 
problemerne håndteres ordentligt. 

De faktorer der fremkalder stress eller agression kan omfatte høj 
belægsningsgrad (m²/dyr), adgang til foder, blanding af kuld, 
genetik mm.. Derudover har samfundet øget fokus på velfærd 
og bæredyghed i svineproduktion. Derfor kræver dette mere 
opmærksomhed fra svineproducenternes side. 

Hvad bliver resultatet?
Slagtesvin der får ConverMax®, bruger mindre energi og 
næringsstoffer på negativ adfærd og nervøsitet. Dette fører til en 
mere effektiv udnyttelse af foderet til vedligeholdelse og vækst.

Tildeling af ConverMax
ConverMax® dosering*: 2 kg/t fuldfoder i 
slutfoder med mindst 85 kg foder.
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