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Om Fjäderfä
Fågelfoder för en lyckad produktion • Producerad av Svenska Foder AB

Svenska Foders
Fodersortiment
Ekologiskt värpfoder
Värp Eko Trygg

Tänk på...

Bra att veta om
fjäderfäproduktion

Vårt fodersortiment

!

Alla foder levereras i
15-kilossäckar. 1 pall
rymmer 40 säckar.

Produkt

Typ

Foderinfo

Används till:

Fågel Start

Pelletskross

• Näringsrikt foder för den lilla
kycklingen
• Främjar en bra fjäderbildning
• Extra laddat med vitaminer och
spårämnen

Startfoder för ex. livkycklingar, ungtuppar, slaktkycklingar, gäss, kalkoner,
fasaner, rapphöns och
skogsfåglar

Fågel Växt

Pelletskross

• För växande fåglar
Växande livkycklingar
• Passar att användas efter
samt rapphöns och skogsFågel Start
fåglar efter Fågel Start.
• Näringsinnehållet är anpassat för
att ge fågeln en ”lagom” tillväxt

Fågel Maxi

Pellets

• Ett lite starkare tillväxtfoder för
de som ska växa lite fortare
• Ett bra startfoder för de
lite större fåglarnas behov såsom
ankor och änder
• Laddat med extra vitaminer
och mineraler för de tyngre
fåglarnas behov

Startfoder till ankor och
änder. Tillväxtfoder för
ungtuppar, kalkoner och
gäss.

Värp Opti

Klippt pellets

• Näringsrikt foder för de mer utpräglade värphönsflockarna
• Råvaruval för harmoniska höns
• Hög aminosyranivå borgar för
en god äggproduktion och fin
fjäderdräkt

För högvärpande höns

Fågel Multi

Pellets

• Fodret för avelshönan eller den
höna som inte är en lika utpräglad värphöna
• Extra vitaminer och spårämnen
• Gör att äggen blir extra laddade för avkommans skull

För ankor, änder, lantraser
och skogsfåglar.

Växande

Värpande

Koncentrat (Ca 50 % spm och 50 % foder)        

Värp Kombi

Klippt pellets

• Ger i kombination med havre
och vete ett bra foder för den
värpande hönan
• Ska kompletteras med ungefär
hälften spannmål samt lite kalk/
snäckskal

Värphöns

Klippt pellets

• Fullfoder till värphöns i ekologisk, Värphöns
KRAV-godkänd, äggproduktion
• Innehåller minst 95 % KRAV
godkända råvaror baserat på
mineralfri ts
• Helt vegetabiliskt

Ekologiskt

Värp Eko Trygg

Livkycklingar och ungtuppar/matfågel

Ge dina fåglar en bra start! Beroende på uppfödningsform så ingår två eller tre foder i vårt
foderprogram. Fåglarna får bra med högvärdigt protein och en rejäl dos av vitaminer och
spårämnen.
Livkycklingar

Ungtuppar/matfågel

Foder

Ålder, vecka

Foder per djur

Ålder, vecka

Foder per djur

Fågel Start

0-5

600 gram

0-5

800 gram

Fågel Växt

6 - fram till ca
en vecka
innan värpstart

4-5 kg

-

-

Fågel Maxi

-

-

6 till slakt

ca 1,5 kg fram till
10 veckors ålder

Höns

Värp Opti, Fågel Multi och Värp Kombi är säkra och pålitliga foder för värpande höns. Värp Opti
och Fågel Multi är helfoder som ges i fri tillgång till hönsen, medan Värp Kombi är ett koncentrat som
kompletteras med spannmål och snäckskal på gården. Vill du utfodra dina höns med ett ekologiskt
foder? Då är Värp Eko Trygg rätt val! Ett vegetabiliskt helfoder för värpande höns.

!

När äggproduktionen
har en paus kan man
ge Fågel Växt till hönan

Fågelgrupp

Helfoder

Koncentrat 1)

Värphöns

Värp Opti alt.
Fågel Multi + snäckskal

Värp Kombi + spannmål och snäckskal

Lanthöns

Fågel Multi 2)

Värp Kombi + spannmål och snäckskal

Utställningshöns

Fågel Multi 3)

Värp Kombi + spannmål och snäckskal

1) Värp Kombi i kombination med snäckskal och spannmål ges i fri tillgång. Vår rekommendation är att mängden spannmål
begränsas till 40-60 % av det dagliga foderintaget. Det är bra att spannmålsgivan består av minst två av följande spannmålsslag:
vete, havre och korn. Även en mindre mängd rågvete kan ingå, men bör i regel inte ersätta all vete.
2) Vid speciella tillfällen, t ex vid värpstart, 6 – 8 veckor innan utställningsperiod och andra aktiviteter.
3) Vid övervintring och mellan utställningsperioder.

Ankor och änder

Till ankor och änder rekommenderar vi Fågel Maxi och Fågel Multi.
Slaktankor

Avelsdjur

Foder

Ålder, vecka

Foder per djur

Ålder, vecka

Foder per djur

Fågel Maxi

0-4

Ca 2,2 kg

0-4

2-2,2 kg

Fågel Multi

5 till slakt

1,0-1,2 kg per
vecka

Från 5:e veckan
till 4 veckor före
avelsperiodens
början 1)

12-15 kg fram till
17 v; sen 600-700 gr/
vecka + spannmål

Fågel Multi

-

-

Avelsperiod

150-250 gr/dag 2)

1) Från 17 veckors ålder framåt kompletteras fodret till blivande avelsdjur med 40-50 % spannmål.
2) Beroende på mängden grovfoder som ges.

Gäss och gässlingar

Näringsriktig utfodring för en god produktion baseras på följande program:
Slaktgäss
Foder

Ålder, vecka

Avelsgäss
Foder per djur

Ålder, vecka

Foder per djur

Fågel Start

0-3

2 kg

0-3

2 kg

Fågel Maxi

4 till slakt

12-15 kg 1)

4-8

3-4 kg

Fågel Multi

-

-

9 framåt

45-50 kg

-

Avelsperiod
(och 4 v innan)

200-250 gr/dag 2)

Värp Opti

-

1) Räknat fram till 10 veckors ålder. Mot slutet kan fodret kompletteras med max 20 % spannmål.
2) Beroende på mängden grovfoder som ges.

Vaktlar

Vi rekommenderar Fågel
Start, vid värpning så
kompletteras Fågel Start
med snäckskal (2-3 % av
fodergivan).

Kalkoner

En proteinrik utfodring för att tillgodose de växande kalkonernas behov samt ett näringsrikt foder till
vuxna kalkoner.
Slaktkalkoner
Foder

Ålder, vecka

Fågel Start

0-8

Fågel Maxi
Fågel Multi

Avelskalkoner
Foder per djur

Ålder, vecka

Foder per djur

4 kg

0-8

4 kg

9 fram till slakt

10-11 kg fram till 12
v; sen 2,5-3 kg/v för
tuppar

9-14
15-4 v före avelsperiod 1)

9-10 kg
22-25 kg samt
7-8 kg spannmål

-

-

Avels-/värpperiod
(inkl 4 v före)

2-2,5 kg per vecka

1) Vi rekommenderar en inblandning med 10; 20 och 30 % spannmål i tre perioder fram till avelsperioden. Under sista perioden
kompletteras utfodringen med 0,5 % snäckskal.

Fasaner

Ett foderprogram som ger fasanerna en bra start i livet och fina möjligheter att utvecklas. Både i
hägn och i fritt tillstånd.
Foder

Åldersperiod, vecka

Fågel Start

0-8

Fågel Maxi

9 och framåt 1)

Fågel Multi

Avels-/värpperiod (inkl 4 v före)

1) Från 10 veckor framåt kan foderstaten kompletteras med mindre mängder spannmål för att successivt öka till 10 % av foderstaten.
Koccidiostatika tilldelas vid behov via vattenlösligt medel i dricksvattnet. På veterinär ordination.

Rapphöns och skogsfåglar
Foder

Åldersperiod, vecka

Fågel Start

0-8

Fågel Växt

9 och framåt (1:a sommaren)

Värp Kombi + spannmål

Övervintring till 4 v före avelsperiod

Fågel Multi 1)

Avels-/värpperioden (inkl 4 v före)

1) Vid tillgång till spannmål kan utfodringen under avelsperioden bestå av 60 % Värp Kombi,
2,5 % snäckskal och 37,5 % spannmål.

Delar ur vårt kompletteringssortiment
Produkt

Produktinfo

Förpackningsstorlek

Snäckskal

För skalkvalitet

25 kg säck

Multivitamin Fjädefä

Flera nyttiga vitaminer i kombination

0,5 l

Hippo Foderjäst

Jästprodukt

6 kg hink

Peckstone Mineral Eco

Mineralsten som är hård i konsistensen

10 kg

Peckstone Poultry Eco

Mineralsten som innehåller vete och därmed
är lite mjukare att picka på

8 kg

Isgrus (ätgrus)

Sorterad sand 1,2 – 3 mm

20 kg

Sandlåde-/badsand

0-3 mm. Lämpar sig som badsand

15 kg

Easy strö

Värmebehandlad hackad halm

25 kg

Easy way

Värmebehandlad krossad halmpellets.
Strö baserat på halm, absorberar ammoniak
effektivt och har en överlägsen uppsugningsförmåga

16 kg

Kutterspån

Torkad, dammsugen kutterspån

25 kg

Vatten & foderautomater

I plast till både kyckling och vuxna djur

-

Värmeplatta för vatten

25 cm i diameter

-

Majsmix

100 % majs i olika fraktioner

20 kg

Allox plastnät

Skyddsnät för hönsgårdar och frigående höns.
Vårt skyddsnät för rådjur fungerar också
utmärkt som hönsnät. Tack vare dess lätta
vikt är det ett enkelt att montera, både som
väggar och tak

1 x 10 m
1,5 x 20 m

Att tänka på...

För att fåglarna ska få en bra fjäderbildning är

utfodringen
fram till 8 veckors ålder den viktigaste perioden. Vid
användningen av Fågel Start får kycklingen en bra
proteinnivå i fodret och rikligt av aminosyran metionin
som är viktig under den här perioden. Har fåglarna
tendens till dålig fjäderbildning är det bra att ge dem
ett lite starkare foder eller komplettera utfodringen
med en jästprodukt. Börjar fåglarna i flocken plocka
fjädrar av varandra och det uppstår kannibalism bör
man minska ljusintensiteten och se till att luften inte är
för torr. För en drastisk ändring kan man ge lite koksalt i
vattnet och komplettera utfodringen med en jästprodukt.

Inför avelsperioden är det viktigt att komplettera utfodringen
med vitaminer. Det bör helst ske under en 3-4 veckors
period innan man börjar samla avelsägg eller låter
hönorna ruva äggen.

så bör man
ha en torr ströbädd. Det kräver en bra ventilation.
Man kan också flytta runt värmelampan i stallet så att
ströbädden torkar upp på olika ställen. Flyttar man ut
fåglarna så bör det ha varit torr väderlek några dagar.
Går fåglarna i samma fålla under en längre tid under
sommaren så ökar också risken för koccidios. Dela hellre
in fållan i mindre områden och rotera några gånger.
För att minska risken för utbrott av koccidios

Du hittar våra fjäderfärfoder
i våra Djur&Natur-butiker
samt hos våra återförsäljare.
För närmaste inköpsställe:
www.djuronatur.se
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