
 
 

Kalibersortimentet 
Vårt kalibersortiment används som en foderförbättrare vilket också ger dig positiva 

effekter inte minst på åteln eller någon annanstans där du vill hålla vildsvinen. 

Framförallt så har vi utvecklat produkterna med utgångspunkten så lite foder, på lång 

tid, till så låg kostnad som möjligt. Dessutom är våra produkter baserade på naturliga 

och svenska råvaror utan socker. 

Som inbiten hundjägare så kanske du vill hålla så mycket vildsvin som möjligt i dina 

tätningar, idag ger det ofta en oönskad bieffekt i form av större kullar, små gyltor som 

blir dräktiga tidigt och fetare grisar. Faktum är att ska vi uthålligt kunna jaga 

vildsvinen i kombination med jordbruket så krävs det att vi som jägare tar vårt ansvar 

och tänker på vad vi fodrar vildsvinen med.  

Använd vårt kalibersortiment i kombination med spannmål, majs eller ärtor. Med en 

skvätt av någon av kaliberprodukterna så har du skapat ett foder som är ännu mer 

intressant för vildsvinen utan att för den skull addera massor socker – detta utan att din 

kostnad för foder skenar iväg. Sprid ut det behandlade fodret utanför tätningen där du 

vill att vildsvinen ska uppehålla sig inför en jakt och de kommer att stanna där 

länge. Skaparna av detta rekommenderar havre men det fungerar med allt spannmål 

samt ärtor och majs. Istället för att jäsa en majsbomb så preparerar du ditt foder med 

någon av sorterna ur Smälls kalibersortiment, 270 som smakar och luktar hasselnöt 

eller 8x57 som smakar och luktar vanilj. Fem centiliter av medlet räcker till en tio 

liters hink så det är mycket drygt och kostnadseffektivt. Du behöver inte låta det stå att 

dra tillsammans med ditt foder utan det är färdigt att användas direkt.  

Idén med kalibersortimentet är så lite foder, på så lång till som möjligt till så låg 

kostnad som möjligt. Försök därför om möjligt att risa igen det preparerade fodret eller 

lägg det på annan svåråtkomlig plats så de verkligen får jobba för maten. Medlet 

innehåller inte något socker och är skapat av svenska, naturliga, råvaror. 

Ska inte spädas med vatten utan ska användas så som det är i flaskan men man kan om 

man vill hälla över en del på en sprayflaska och spraya så högt upp man kommer åt för 

att lyfta det lockande dofterna längre från sin plats där man vill hålla det vilda. 

  



Anisprodukterna 
Först av allt: less is more! Tänk dig själv hur vildsvinet reagerar om du tycker det 

luktar anis på åteln med tanke på hur mycket mer utvecklat deras luktsinne är. Det är 

ett vanligt fel, man använder för mycket av produkten på en gång. Skaka alltid de 

flytande produkterna innan du använder dem. 

  

Mald anis 

Den doftar betydligt mindre än de flytande produkterna. Den använder du i rulltunnan, 

foderspridaren och i tjäran om du vill skapa extra drag på din åtel. Inte på alla ställen 

på en gång utan bestäm dig för ett av dem till att börja med för att sedan utöka 

användningen om du känner för det. Räkna med att du kan dela upp flaskans innehåll i 

fem portioner eller mer. 

  

Koncentrat i droppflaska 

Någon enstaka droppe på foderplatsen, på saltstenen eller ett par droppar på en trasa 

som du hänger upp högt för att låta vinden föra med sig doften på ännu längre håll. Du 

använder även denna produkt om du vill fylla på sprayflaskan och spara några kronor 

på kuppen. Det luktar starkt, starkt så var försiktig! 

  

Sprayflaskan 

Fyll flaskan med vatten ända upp och sätt på spraymunstycket igen. Skaka flaskan 

kraftigt så det blandar sig. Någon eller några sprayduschar under foderspridaren eller 

där du vill skapa ett intresse. Du kan även använda den för att dölja din egen doft när 

du sitter på plats i kojan eller tornet. 

 

 

 


