Säkra tillväxten
med Lantmännens
kycklingsortiment

Pullfors kycklingsortiment för alla tillfällen
I Lantmännens breda slaktkycklingsortiment 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 koncentrat 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
Kyckling Start Hög

Corn 55 Slut

Kyckling 1 Hög

Koncentrat

Det lönar sig att investera i en stark och säker start
för dina kycklingar.
Färdigfoder från dag 10 till 20. Bygger grunden
för stabil tillväxt hela vägen.

Kyckling 2

Färdigfoder anpassat för att stimulera muskelväxt
och balanserat efter kycklingens snabba tillväxtperiod.

Kyckling 2 Slut

Färdigfoder utan coccidostatika att använda innan
slakt. Tar vara på kycklingens potential att växa sista
dagarna.

Corn Start

Start foder för majskyckling med minst 50% majs.
Säkrar samma starka start som vårt original startfoder.

Corn 55

Färdigfoder för majskyckling med minst 50 % majs.
Ger fin och stabil färg samtidigt med god tillväxt.

Färdigfoder för majskycklingen utan coccidostatika
att ge innan slakt.

Tillväxt 5/20

Koncentrat att blanda med 5-20% vete.

Tillväxt 22/34

Koncentrat att blanda med 22-34% vete.

Tillväxt 35/40

Koncentrat att blanda med 35-40% vete.

Final 21

Koncentrat utan coccidostatika att använda innan slakt.
Blanda med 20-30% vete.

Tillskott
För att ger dig verktyg att agera om flocken haltar eller
du bara vill göra det lilla extra för att förbättra ditt
resultat har vi utökat vår portfölj med tillskott via vattnet. Sjuka och stressade djurs metabolism och näringsbehov är annorlunda än ett friskt djur därför kan det
ibland krävas extra tillskott via dricksvattnet.

Levervital

Protect Levervital har extra metionin som förbrukas i
större grad av ett sjukt djur. Den innehåller även E-vitamin som är en antioxidant som kroppen har ökat
behov av vid stress och sjukdom. Dessutom innehåller
den L-karnitin, Kolinklorid och Betain som alla är med
till att skydda levern och understödja fettmetabolismen.
Levern är ett nyckelorgan i näringsomvandlingen och
vid belastning av levern kan djurens metabolism påverkas negativt, vilket visar sig i sämre produktionsresultat.
Till kyckling som drabbats av IBH, som belastar levern,
är Levervital en möjlighet att gå in och specifikt stötta
levern. • 0,75 1 liter Levervital per 1000 liter dricksvatten ges i 5 dagar.

Selko-pH

som är en syrablandning av fria och buffrade organiska
syror. De organiska syrorna sänker effektivt pH både i
dricksvattnet och i magen på djuren och gynnar därmed
matsmältningen. De buffrade organiska syrorna hjälper
till att bibehålla en balanserad och hälsosam mikroflora
i tarmen. • 1,0-2,0 liter Selko-pH/1000 liter dricksvatten som ger pH 3,6-4,3.

AmiVit

En unik produkt att använda i starten till den lilla
kycklingen. Innehåller socker som ger snabb energi att
få igång kycklingen med. Detta kombinerat med elektrolyter, aminosyror, vitaminer och spårämnen hjälper
småkycklingen att komma igång snabbare och säkrar en
jämnare flock när du vill ta extra hand om den.
• 0,5-1,0 liter AmiVit per 1000 liter dricksvatten ges
i 3 dagar.

MiaPhos

En unik produkt att använda vid skelettstörningar hos
kycklingen orsakat av bristande eller försämrat upptag
av fosfor. • 1,0-2,0 liter MiaPhos per 1000 liter
dricksvatten ges i 3-5 dagar.

MiaCalcium + HyD

Framtagen för att använda vid skal- och skelettstörningar hos värphöns och kycklingen. För att säkra effekt
och upptag av calciumet innehåller produkten även
HyD som inte belastar levern vid aktivering tillskillnad
från D3. • 1,0 liter MiaCalcium + HyD per 1000 liter
dricksvatten i 5 dagar.

Vitaminer

Precis som tidigare har vi ett brett utbud av flera olika
vitaminer och multivitaminer som gör det möjligt för
dig att välja produkt efter din flocks behov.
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Pullfor tar effektiva
lösningar hem till dig!
För att du ska vara säker på ett optimalt foderutnyttjande och ett högt slaktresultat krävs ett kycklingfoder med bra råvaror och hög smältbarhet. På
Lantmännen har vi förutsättningar i form av forsknig,
kompetens och erfarenhet för att skapa sådant
foder. Till exempel tillsätter vi ett utökat antal aminosyror som ger fodret till dina kycklingar en optimal
aminosyrabalans.
Detta tillsammans med vårt stora kvalitetsarbete
ger dig ett stabilt och jämnt foder över tid! Vi har
samlat vår långa erfarenhet och förnyar efter hand
när nya rön inom nutrition kommer. Det gör vi för
att hela tiden sträva framåt mot bättre resultat. Din
verksamhet står aldrig still och därför kan inte heller
vi stanna i vår utveckling. Vi finns här för dig och
för att skapa förutsättningar så att du uppnår bästa
resultat i din verksamhet.

Vill du veta mer, kontakta din lokala säljare eller ring vår kundtjänst på 0771-111 222

www.lantmannenlantbruk.se

