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400789 Fenix Topp pk bk 
400733 Müsli Topp vbmj bk 
Fas 1 färdigfoder anpassat från värpstart och över 
topproduktionen.  Fodret är utformat för att stimulera 
äggvikt och fortsatt viktutveckling.

400791 Fenix Hög E pk bk 
400732 Müsli Hög E vbmj bk 
Fas 2 färdigfoder som är komponerat efter att möta 
hönans dagliga behov för underhåll till den målsatta 
äggvikten.

400776 Fenix Hel pk bk 
400731 Müsli Hel vbmj bk 
Fas 3 färdigfoder för dig som vill växla ner hönan från 
Fenix Hög E. Fodret gynnar fortsatt hög produktion 
och skalkvalitet.

405002 Fenix Skal gk bk 
400729 Müsli Skal vbmj bk 
Fas 4 färdigfoder som kan användas i slutskedet om 
ytterligare kalciumbehov föreligger.

Kompletteringsfoder
400822 Pullfor Komp 45 pk bk 
Ett koncentrat för värpproduktion avsedd att användas 
efter uppvärpningen. Anpassad till en inblandning på 
45-50 % koncentrat med spannmål och kalk på gård.

406448 Värp Komp 2025 pk bk 
Ett koncentrat för värpproduktion avsedd att användas 
efter uppvärpningen. Anpassad till en inblandning på 
26-30 % koncentrat med spannmål och kalk på gård. 

403929 Pullfor Komp 65 Xtra pk bk 
Ett koncentrat för värpproduktion avsedd att användas 
efter uppvärpningen. Anpassad till en inblandning på 
28-32 % koncentrat med spannmål och kalk på gården.

404712 Värp Komp 65 rapsfrö pk bk 
Ett koncentrat för värpproduktion avsett att användas 
efter uppvärpningen. Anpassad till en inblandning på 
24-28 % att använda med egen rapsfrö, spannmål och 
kalk på gården.

Vi kan stolt presentera ett brett sortiment anpassat till dina hönor. Ur vår stora pro-
duktportfölj hittar du foder som passar dig och din produktion. Vi sätter kvaliteten i 
första rummet för att säkerställa rätt värden och högt näringsinnehåll. För att ge dig 
valmöjligheter och flexibilitet har vi två sortiment inom färdigfoder; Avans och Fenix. 
Avans är speciellt framtagetför att driva äggvikt och är valet för dig, som vill investera 
i början av produktionen för att få tillbaka i slutet. Fenix är vår gamla trotjänare, som 
under lång tid gett goda och stabila produktionsresultat och som ständigt uppdateras 
efter hybridens genetiska utveckling.

Färdigfoder

403837 Avans 100 pk bk 
404690 Müsli Avans 100 vbmj bk 
Fas 1 färdigfoder optimerat med hög nivå aminosyror 
för att möta hönans behov för fortsatt kroppsväxt och 
produktion trots sitt låga foderintag.

404192 Avans 200 pk bk 
404691 Müsli Avans 200 vbmj bk 
Fas 2 färdigfoder med hög näringstäthet, utformat 
för att tillgodose hönans näringsbehov och fortsätta 
stimulera äggvikt.

404194 Avans 300 pk bk 
404692 Müsli Avans 300 vbmj bk 
Fas 3 färdigfoder utformat för att upprätthålla stabil 
äggvikt samt främja en god skalkvalitet med hänsyn till 
hönans ålder.

404196 Avans 400 pk bk 
404693 Müsli Avans 400 vbmj bk 
Fas 4 färdigfoder som kan användas när ytterligare 
kalciumbehov föreligger.

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.

404223 Peckstone Poultry Orange 8 kg 
406390 Peckstone Poultry Röd 10 kg 
Vi har två mineralstenar som innehåller mineraler 
och salter för att främja en god mineralförsörjning, 
skalkvalitet och benhälsa. Mineralstenen stimul-
erar naturligt beteende hos djuren vilket verkar 
stressreducerande. Peckstone Poultry Orange är en 
medelmjuk sten och Peckstone 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 av 401535 Foderkalk 0,5-2,5 mm UD bk

Hög avkastning med kvalitetsfoder



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