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406188 Kyckling 1 Spänst cocc p bk 
Färdigfoder där näringsintensiteten är något mildare 
jämfört med Kyckling Hög-sortimentet. Fodret är for-
mulerat för att ge kycklingen de bästa förutsättningarna 
för en jämn och lönsam produktion.

406189 Kyckling 2 Spänst cocc p bk 
Färdigfoder där näringsintensiteten är något mildare 
jämfört med Kyckling Hög-sortimentet. Fodret är for-
mulerat för att ge kycklingen de bästa förutsättningarna 
för en jämn och lönsam produktion.

400871 Kyckling 2 Final p bk  
400855 Kyckling 2 Slut p bk 
Färdigfoder utan koccidiostatika att använda innan 
slakt. Tar vara på kycklingens potential att växa de sista 
dagarna.

404951 Corn Start cocc pk bk 
Startfoder för majskyckling med minst 50% majs. 
Säkrar samma starka start som vårt original startfoder.

400898 Corn 55 cocc p bk 
Färdigfoder för majskyckling med minst 50 % majs. 
Ger fin och stabil färg samtidigt med god tillväxt.

405833 Corn 55 Tillväxt 2 cocc p bk 
Färdigfoder för majskyckling med minst 50 % majs. 
Ger fin och stabil färg samtidigt med god tillväxt. 
 
400867 Corn 55 Slut p bk 
Färdigfoder för majskyckling utan koccidiostatika att 
använda innan slakt. 

Kompletteringsfoder
400899 Pullfor Tillv 5/20 cocc p bk 
Kompletteringsfoder att blanda med 5-20% vete.

400900 Pullfor Tillv 22/34 cocc p bk 
Kompletteringsfoder att blanda med 22-34% vete.

405111 Pullfor Tillv 35/40 cocc p bk 
Kompletteringsfoder att blanda med 35-40% vete.

400870 Pullfor Tillväxt Final 21 p bk 
Kompletteringsfoder utan koccidiostatika att använda 
innan slakt. Blanda med 20-30% vete.

I Lantmännens breda kycklingfodersortiment har vi tagit hänsyn till kycklingens behov 
och ger dig möjligheten att välja det foder som passar din produktion och din ekonomi 
bäst. Vi har färdigfoder och kompletteringsfoder för all typ av kycklingproduktion. 
Blandar du ditt eget foder så kan vi erbjuda ett stort sortiment och flera valmöjligheter. 
Din säljare hjälper dig gärna med en skräddarsydd foderoptimering och en lösning 
som är anpassad till din gård..

Färdigfoder

406186 Kyckling Nova Start cocc pk bk 
Kycklingen har i denna fas ett litet foderintag som 
ställer krav på ett energirikt foder, koncentrerat med 
näringsämnen, för att kunna ge kycklingen de bästa 
förutsättningarna inför en stark produktionsstart. 

405907 Kyckling Mellan cocc p bk 
Färdigfoder i pelletsstruktur som ger kycklingen en bra 
övergång från startfodret till tillväxtfasen.

400893 Kyckling 1 Hög cocc p bk 
Färdigfoder som är formulerat för att ge kycklingen de 
bästa förutsättningarna för en hög och effektiv produk-
tion. En god funktionalitet tillsammans med en hög 
fodereffektivitet säkerställs med balanserad amino-
syranivå.

400894 Kyckling 2 cocc p bk 
Färdigfoder anpassat för att stimulera muskelväxt och 
balanserat efter kycklingens snabba tillväxtperiod.

Tillskott
Vi har utvidgat vårt sortiment för att ge dig fler verktyg 
att ta till vid utmaningar i flocken. Säkra dina resultat 
med tillskott från Lantmännen. 
 
406735 ProPhorce Exclusive 25kg 
ProPhorce Exclusive är en komplett syraprodukt som 
hjälper djuren att sänka pH i kräva och mage och 
avdöda skadliga bakterier. Produkten bidrar även till en 
förbättrad tarmhälsa med smörsyra- och propionsyr-
aestrar samt naturliga eteriska oljor. 

Exempel på användningsområden: 
- Reducerar mängden skadliga bakterier 
- pH-sänkning av dricksvattnet 
- Stimulering av kroppsegna enzym 
- Förbättrat foderutnyttjande 
- Förbättrad mag-och tarmhälsa

Dosering: 1,0 liter ProPhorce Exclusive per 1000 liter 
dricksvatten i minst 3-5 dagar. 

406744 AmiVit 25L 
Amivit är en mångsidig produkt som ger snabb energi 
via dextros och L-karnitin. Amivit innehåller dessutom 
kompletterande nivåer av elektrolyter, aminosyror, vita-
miner och spårelement som hjälper djuren att komma 
igång och skapa goda förutsättningar för en jämnare 
flock.

Exempel på användningsområden: 
- Vid insättning och/ eller vid slakt med tunga djur i 
varmt väder 
- Motverka yttre stressfaktorer: miljö- och foderbyten 
eller sammanslagning av grupper 
- Vid störning i foderintag

Dosering:  
Fjäderfä: 0,5-1 liter Amivit per 1000 liter dricksvatten i 3 
dagar 
Daggamla kycklingar: 1-2 liter Amivit per 1000 liter 
dricksvatten i 3 dagar

406745 Protect Levervital 10L 
Protect Levervital är ett värdefullt flytande tillskott till 
dig som vill hjälpa din flock att stödja leverns funktion-
er. Levervital innehåller metionin och kolinklorid för att 
stötta levern och energiomvandlingen. Vid belastning 
av levern kan djurens metabolism påverkas negativt 
vilket ofta leder till försämrat produktionsresultat.

Exempel på användningsområden: 
- Problematik med IBH hos kyckling 
- Fettlever hos värphöns

Dosering: 0,75 1 liter Levervital per 1000 liter dricksvat-
ten i 3-5 dagar.

404671 Selko-pH 25 kg 
404673 Selko-pH 1000 kg 
Selko-pH är en blandning av fria och organiska syror 
avsedd att använda i dricksvattnet till fjäderfä.

De organiska syrorna sänker effektivt pH i dricksvat-
tnet och i mag- tarmkanalen på djuren och gynnar 
därmed matsmältningen. De buffrade organiska syror-
na hjälper till att bibehålla en balanserad och hälsosam 
mikroflora i tarmen.

Dosering: 1,0-2,0 liter Selko-pH/1000 liter dricksvatten 
som ger pH 3,6-4,3.

405513 MiaCalcium PrimeD 25L 
MiaCalcium + HyD är ett flytande tillskott främst an-
passat till värphöns för att säkra en god äggskalskval-
itet. Produkten stimulerar kalciumupptag och under-
stödjer optimal mineralisering av skelettet med hjälp 
av vitamin D3-metaboliten HyD, som aktiveras utan att 
belasta leverns funktioner. 

Exempel på användningsområden: 
- Problematik med sköra äggskal 
- Störning i benmineralisering hos kyckling

Dosering: 1,0-2,0 liter MiaCalcium + HyD per 1000 liter 
dricksvatten i minst 5 dagar i sträck..

Kycklingsortiment för alla tillfällen



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