
Pullfor 
eko
Säkert foder för en 
SUND produktion



Kompletteringsfoder 
404630 Sund Kyckling konc veg p bk 
Ett koncentrat för ekologisk slaktkyckling avsedd 
att användas tillsammans med spannmål på 
gården. Blandningen anpassas efter din produk-
tion och slakt.

Pullfor Sund Värp
Färdigfoder 
400861 Sund Värp Start pk bk 
Ett energi- och aminosyrarikt färdigfoder från 
första dagen till den lilla livkycklingen. Fodret har 
prestanda för hög tillväxt och säkrar växt av organ 
och den lilla kycklingens utveckling.

400862 Sund Värp Tillväxt pk bk 
Förbereder din växande kycklings utveckling för 
en lång, frisk och hållbar äggproduktion.

404955 Sund Skarp pk bk 
Fas 1 färdigfoder till värphöns från värpstart. Star-
kaste fodret för att säkra hönans fortsatta växt och 
uppvärp  som skapar förutsättningar för en stabil 
och säker produktion.

400835 Sund Prima pk bk 
Smakligt och energirikt färdigfoder att använda 
efter Sund Skarp eller som första foder i värpper-
ioden.

400806 Sund Balans pk bk 
Fas 3 färdigfoder för en lång värpperiod. Framta-
get för att ge god skalkvalitet och en säker produk-
tion.

400807 Sund Stabil pk bk 
Fas4 färdigfoder med hög kalciumnivå som ger 
möjlighet att växla ner där produktionen kräver 
det.

Med våra foder har du alla möjligheter att lyckas med din ekologiska produktion. I 
sortimentet finner du foder till såväl livkyckling som värpproduktion och kyckling. Alla 
våra ekofoder är utformade för att kunna användas tillsammans med dina egenpro-
ducerade råvaror. Det är viktigt att fodret ges och blandas enligt våra rekommen-
dationer så inte andelen konventionella råvaror överstiger 5 procent av den totala 
mängden foder. 

Pullfor Sund Kyckling
Färdigfoder

404139 Sund Kyckling Start pk bk 
Ett färdigfoder från första dagen till slaktkycklin-
gen. Fodret är framtaget för att säkra hög tillväxt 
och organväxt för att ge god muskelutveckling hos 
kycklingen senare i livet.

404140 Sund Kyckling Tillväxt p bk 
Ett färdigfoder där användningen kan anpassas 
efter slaktvikten. Ger god tillväxt och fjäderutveck-
ling.

404142 Sund Kyckling Slut Veg p bk 
Färdigfoder för sista tiden innan slakt. Användnin-
gen anpassas efter produktion och målvikt.

404141 Sund Kyckling Bas p bk 
Ett färdigfoder med möjlighet att ge en större 
mängd foder till kycklingen och därmed få ökad 
mättnadskänsla.

Kompletteringsfoder

400809 Sund Värp Komp pk bk 
Ett kompletteringsfoder för ekologisk äggproduk-
tion avsedd att användas tillsammans med spann-
mål på gården.

404001 Sund Värp Komp 65 Xtra p bk 
Flexibelt kompletteringsfoder som tillsammans 
med spannmål ger ett näringstätt värpfoder.

Ekologiskt foder med hög kvalitet Tillskott
404223 Peckstone Poultry Orange  8 kg 
406390 Peckstone Poultry Röd 10 kg 
För dig som är ekologisk producent har vi två min-
eralstenar som är tillåtna att använda i Krav-cer-
tifierad produktion. De båda mineralstenarna 
innehåller mineraler och salter för att främja en 
god mineralförsörjning, skalkvalitet och benhälsa. 
Mineralstenen stimulerar naturligt beteende hos 
djuren vilket verkar stressreducerande. Peckstone 
Poultry Orange är en medelmjuk sten och Peck-
stone Poultry Röd är hård i sin struktur.

Kalciumkälla 
401543 Snäckskal Öta 2 25 kg 
406734 Foderkalk 2-5mm UD 15kg 
404600 Foderkalk 2-5mm UD 1000kg

Direktleverans:  
401535 Foderkalk 0,5-2,5 mm UD bk

Kvalitet är ett ledord för våra 
ekologiska foder. För att med 
största möjliga säkerhet 
garantera foder som ger hög 
funktion, produktivitet och 
hälsa, arbetar vi med en så 
bred råvarubas som möjligt.



Vill du veta mer, kontakta din lokala sälja-
re eller ring vår kundtjänst på 0771-111 222 lantmannenlantbruk.se
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