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JERMIN & TEKNOMIN 
FÅRMINERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletteringsfoder, vitaminiserat mineralfodertillskott för får 
med hög halt av E-vitamin & Selen 

 

 

 

 

Bruksanvisning och funktion: 
Jermin & Teknomin Fårmineral är välbeprövade mineralfoder får. Sammansättningen och råvaruurvalet är avsedd för foderstater med 
egen spannmål och normalt med grovfoder. Vi rekommenderar liten giva av Jermin & Teknomin Får-mineral trots att djuren utfodras med 
färdigfoder. Alla får har behov av koppar men några raser har låg kopparacceptans vilket man ska ta hänsyn till. Får är flockdjur och 
ska helst utfodras samtidigt med mellan 10-20 gram/djur och dag. Salthalten är normal så att fri utfodring kan tillämpas, gärna via/med 
en Basic Mineraltråg eller med en Uråsalåda. Ge djuren mineraler efter uträknad foderstat alternativt fri tillgång enligt nedan.  
Jermin & Teknomin Fårmineral kan refereras till Norfor nr 215-630 för fårmineral med koppar och 215-351 för fårmineral utan koppar. 
    
Sammansättning:  
Mineraler, produkter och biprodukter från sockerframställning, grönmjöl, vitaminpremix, spårämnen, samt oljor och fetter.  
 
Analytiska beståndsdelar:  Tillsatser per kg, forts.: 
Kalcium (Ca) 12,5 % E-vitamin, 3a700 4 000 mg 
Fosfor (P) 7,0 % Zink, E6 4 000 mg 
Ca/P-kvot   1,8 Mangan, E5 3 000 mg 
Magnesium   7,5 % Jod, E2 200 mg 
Natrium  (koksalt 18,0 %) 7,0 % Kobolt, E3 40 mg 
Aska  (olöslig i HCL, i ts) 2,5 % Selen, E8 35 mg 

    (Koppar, E4 250 mg*) 
Tillsatser per kg:   Felaktig dosering av tillskottsfoder som innehåller selen kan medföra förgiftning. 
A-vitamin, E672  300 000 IE   
D3-vitamin, E671 80 000 IE *Rekommenderad daglig max giva är 40 g/djur och dag, under kortare tid.  
    
Utfodring: 
Tacka, bagge, ungdjur 10-20 g/dag, Lamm 5-10 g/dag, Get 10-15 g/dag. För fri tillgång rekommenderas även tillgång till 
saltslicksten. Erbjuds saltsten minskar mineralkonsumtionen, respektive ökar då man tar bort saltstenen. 
  
Bäst före & förvaring: Förvaras torrt, svalt och ej i solljus. Förslut säcken väl. 12 månaders vitamingaranti från tillverkningsdatum.  
Se datumstämpeln på säcken. Förpackning: 20 kg säck netto, storsäck – se viktsnota. Volymvikt ca 100 g/dl.  αSE01300AB. 2016-11-02 
 
Artikel nr:        Artikel nr: 
502 20 Jermin Fårmineral med koppar* (250 mg/kg)     450 30 Teknomin Fårmineral med koppar* (250 mg/kg) 
502 21 Jermin Fårmineral utan koppar       450 31 Teknomin Fårmineral utan koppar 
 
 

 
 
 
 
 
 


