
    

406395 Startfoder Kyckling pk 10kg 
404850 Start Fjäderfä pk 20 kg 

Ett helfoder med pelletskrosstruktur avsett för kycklingar 
som ska bli värphöns eller matfågel, gässlingar och ällingar.

404849 Allfoder Fjäderfä 20 kg

Ett helfoder anpassat till flera typer av fjäderfä och passar utmärkt 
att utfodras efter kycklingstadiet. Till värpande fjäderfä måste fodret 
kompletteras med snäckskal eller grov kalk.

404848 Värp Helfoder 20 kg
Ett helfoder för värpande djur som kan ges i fri tillgång från 17 
veckors ålder. Ger stabil äggproduktion under hela värpperioden. 
Fodret ger ägg med starka skal och hjälper hönorna att hålla en fin 
fjäderdräkt.

404851 Värp Guld p 20 kg

Ett helfoder för värpande djur som kan ges i fri tillgång från 17 
veckors ålder. Fodret innehåller allt som finns i Värp Helfoder samt 
extra råvaror för en extra gyllene gula.

405137 Sund Eko Värpfoder p 20 kg

Ett vegetabiliskt helfoder för värpande djur som innehåller Krav-god-
kända råvaror och ges i fri tillgång från 17 veckors ålder. Fodret ger 
stabil äggproduktion, ägg med starka skal och hjälper hönorna att 
hålla en fin fjäderdräkt.

405875 Müslimix Hönsfoder 10 kg 
405874 Müslimix Hönsfoder 20 kg

Ett helfoder med müslistruktur anpassat för att täcka de
grundläggande näringsbehoven hos växande fjäderfä. 

404855 Värpex skp 20 kg

Ett kompletteringsfoder till värphöns anpassat till att blandas med 
30-35 % okrossad spannmål, helst vete. Den färdiga blandningen ges i 
fri tillgång tillsammans med snäckskal eller grov kalk.

404671 Selko-pH 25 kg

En blandning av fria och organiska syror avsedd att använda i 
dricksvattnet till fjäderfä. De organiska syrorna sänker effektivt pH i 
dricksvattnet och i mag- tarmkanalen på djuren och gynnar därmed 
matsmältningen.

401543 Snäckskal Öta 2 25 kg 
406734 Foderkalk Höns 2-5mm UD 15kg

Ett naturligt tillskott av kalcium vilket ger ägg med god skalkvalitet.

404223 Peckstone Poultry Orange 8 kg 
406390 Peckstone Poultry Röd 10 kg

Innehåller nödvändiga mineraler och spårelement som minskar stress 
och bidrar till fåglarnas naturliga beteende. Båda stenarna är tillåtna att 
använda i Krav-certifierad produktion.

405318 Agatens R1 25 kg

Ett flytande, alkaliskt och skummande rengöringskoncentrat med hög 
avfettningsverkan för stallinredning, djurstallar och transportfordon.

405314 Agacid FF 25 kg

Ett allround desinfektionsmedel baserat på glutaraldehyd.

405320 Agacid 5000 10 kg

Rengöring och desinfektion av vattensystem för en optimal vattenkvali-
tet.

405317 Agakok 10 kg

Ett desinfektionsmedel som verkar mot alla utvecklingsformer av 
endoparasiter, askarisägg, oocystor, koccidier, klostridier, giardia och 
kryptosporider.

406815 Fumagri OPP 400g 
406814 Fumagri OPP 1000g 

En rökbaserad desinfektion av ytor och är verksam både mot bakterier, 
mögelsvamp och virus.

403061 Desidos desinfekt LQ 45 tab/frp

Ett desinfektionsmedel som liknar Vircon och som kan användas i 
stallar där djur vistas.

403062 Stalosan F 8 kg 
404547 Stalosan F Röd 15 kg

Miljöförbättringsmedel för stallar och andra utrymmen. Stalosan verkar 
genom att torka ut och binda ammoniak.

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, vitaminer 
och spårelement som hjälper djuren att komma igång.

405513 MiaCalcium PrimeD 25L

Ett flytande tillskott främst anpassat till värphöns för att säkra en god 
äggskalskvalitet. Produkten stimulerar kalciumupptag och understöd-
jer optimal mineralisering av skelettet.

406745 Protect Levervital 10L

Ett värdefullt flytande tillskott till dig som vill hjälpa din flock 
att stödja leverns funktioner. Levervital innehåller metionin och 
kolinklorid för att stötta levern och energiomvandlingen.

Foder

Rengöring och desinfektion

Tillskottsprodukter

Sortimentöversikt Fjäderfä



Kalkon Start Kalkon Tillväxt

Start Fjäderfä

Startfoder 
Kyckling

Allfoder 
Fjäderfä

Müslimix

Allfoder 
Fjäderfä + 
snäckskal/ 

grovkalk

Värp Helfoder
Värp Guld
Sund Eko 
Värpfoder

Värpex (komp.
foder**)

Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Höna Höna

Höns - - 0 till 8/10 veckor
Från vecka 8/10 till 

värpstart*/ slut
- Från värpstart*

Matfågel
Kyckling

- - 0 till 3 veckor
Från 3 veckor till 

slut
- -

Kalkon 0 till 4/6 veckor
Från vecka 4/6 
till 12 veckor/ 

värpstart
-

Från 12 veckor till 
slut

Från värpstart -

Gås - - 0 till 5/7 veckor***
Valfri från vecka 

5/7 till värpstart*/ 
slut

Från värpstart -

Anka/And - - 0 till 3/4 veckor***
Valfri från vecka 

3/4 till värpstart*/ 
slut

Från värpstart -

Fasan 0 till 4/6 veckor
Från vecka 4/6 till 
värpstart/ utsläpp

- - - Från värpstart*

Rapphöna 0 till 4/6 veckor
Från vecka 4/6 till 
värpstart/ utsläpp

- - - Från värpstart*

Vaktel Lämplig hela livet* - - - - -

* Ge gärna snäckskal eller grovkalk som extra kalktillskott till den (blivande) värpande hönan.
** Blanda Värpex med 30-35 % spannmål (gärna vete/havre) + fri tillgång på snäckskal eller grovkalk.
*** Lämplig hela vägen, valfritt foderbyte till Allfoder Fjäderfä.

Har du frågor, kontakta din säljare eller ring kundtjänst på 0771-111 222, lantmannenlantbrukmaskin.se 

    
Utfodringstabell
Lantmännen Pullfor säck    



Vitaminer från Lantmännen

Värphöns Övriga fjäderfä

Produktionsproblem med nedsatt 
äggproduktion

 Protect Multi X X

Tillväxtrubbningar - låg tillväxt Protect Multi
Protect Biotin

X
X

Dålig aptit - nedsatt foderkonsumtion Protect Multi X X

Stressituationer såsom miljöombyten, 
byte av djurgrupp, foderbyten m. m.

Protect Multi
Protect EC

X X
X

Efter ruggning Protect Multi X

Vid kraftiga temperaturväxlingar Protect Multi
Protect EC

X 
X

X 
X

Vid dålig fjäderdräkt och förändringar 
på näbb och ben

 Protect Biotin X X

I samband med och efter 
sjukdomsbehandling

Protect Multi
Protect E-sel

X 
X

X 
X

Vid fodertillverkning då 
ovitaminiserade foderråvaror används

Protect Multi X X

Vid användning av färsk, syrad eller 
gastät lagrad spannmål

Protect E-sel X X

För att öka kläckbarheten hos 
avelskycklingar

Protect Multi
Protect B

Protect Biotin

X
X
X

Problem/Behov
Rekommenderade

produkter
Djurslag

Flytande vitamintillskott
403024 Protect Multi flyt 25L
403025 Protect Multi flyt 1L
403021 Protect E-Sel flyt 25L
403022 Protect E-Sel flyt 1L
403027 Protect EC flyt 25L
403036 Protect B-vit flyt 25L
403030 Protect B-vit flyt 1L
403037 Protect Biotin flyt 25L
403032 Protect Biotin flyt 1L

Torra vitamintillskott
403011 Protect Multi torr 25 kg
403012 Protect Multi torr 3 kg
403003 Protect E-Sel torr 25kg
403005 Protect E-Sel torr 3kg
403007 Protect E-vit torr 25kg
403000 Protect ADE torr 25 kg
403001 Protect ADE torr 3 kg

    
Vitamintillskott
Fjäderfä


