Gör skillnad i dina resultat
Tillskott & stallhygien

Säkra produktionen
med rätt tillskott
Levervital
Vi har utvidgat vårt sortiment för att ge
dig fler verktyg att ta till vid utmaningar i
flocken. Säkra dina resultat med tillskott
och desinfektion från Lantmännen.

Levervital är 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. Vid belastning av
levern kan djurens metabolism påverkas negativt
vilket ofta leder till försämrat produktionsresultat.

Exempel på användningsområden:
ᳲᳲProblematik med IBH hos slaktkyckling
ᳲᳲFettlever hos värphöns
Dos: 0,75-1 liter Levervital/ 1000 liter dricksvatten
i 5 dagar.

AmiVit

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 och skapa goda förutsättning för en
jämnare flock.

Exempel på användningsområden:
ᳲᳲVid insättning och/ eller vid slakt med tunga djur
i varmt väder
ᳲᳲMotverka yttre stressfaktorer: miljö- och foderbyten eller sammanslagning av grupper
ᳲᳲVid störning i foderintag
Dos: 0,5-1 liter AmiVit/ 1000 liter dricksvatten
i 3 dagar.

NYHET! ProPhorce SR710

ProPhorce SR710 är vår senaste produkt i tillskottsfamiljen till fjäderfä. Smörsyraprodukten SR710
bygger upp ett friskt tarmepitel och bidrar med att
stärka djurets egna försvar. Smörsyraestrarna förbättrar foderomvandlingsförmåga och kalciumupptag hos
värphöns och föräldrardjur. Produkten kan med fördel
kombineras med Selko-pH.

Exempel på användningsområden:
ᳲᳲVid insättning och uppvärp
ᳲᳲFoder- och miljöbyten
ᳲᳲSmutsiga och knäckta ägg
ᳲᳲMinimera risken för coccidia, E.coli och clostridia
Dos: 1 kg ProPhorce SR710/ 1000 liter dricksvatten
i max 5 dagar i sträck. Max 10 dagar om den
kombineras med Selko-pH.

Tillskott - Lathund:
Produkt

Situation

405508 Amivit 10L

Dosering

Vid insättning och/ eller vid slakt med tunga djur i varmt
0,5-1L /1000 L vatten minst
väder. Miljö- och foderbyten eller sammanslagning av
3 dagar i sträck
grupper. Vid störning i foderintag.

404939
Protect Levervital 5L

IBH hos slaktkyckling.
Fettlever.

0,75 L /1000 L vatten i 5
dagar

406450
ProPhorce SR710 25kg

Vid insättning och uppvärp.
Foder- och miljöbyten.
Smutsiga och knäckta ägg.
Minimera risken för coccidia, E.coli och clostridia.

1 kg ProPhorce SR710/
1000 liter dricksvatten.

404671 Selko-pH
UN3265(8) 25 kg

Stabilisera tarmfloran.
Smutsiga ägg.
pH-reglerare.

1-2 L/1000 L vatten.
Kontrollera pH i vatten
(pH = 3,6 – 4,3)

405513 MiaCalcium+HyD
25L

Sköra äggskal.
Störning i benmineralisering hos kyckling.

1 L/1000 L vatten i
minst 5 dagar

403024 Protect Multivitamin flyt 25L

Produktionsproblem, stressituationer.

70ml/ 100 höns/dag
35ml/ 100 kyckl./dag

403037 Protect Biotin flyt
25L

Problem med fötter, fjädrar, näbbar.

5 ml/100 höns/dag
5 ml/100 kyckl./dag

403036 Protect B-vitamin
flyt 25L

Dålig kläckbarhet, problem med fjädrar eller hud.

10 ml/100 värphöns

403027 Protect EC flyt 25L

Vid stressituationer, foderbyten och värmestress.

20 ml/100 kycklingar

Stallhygien - Lathund:
Produkt

Rengöring

Desinfektion

Vattenrening

Kommentar

Agacid FF

X

Skummande, allsidigt. Även för utrustning så som
maskiner. Prisvärt.

Agakok 2,5

X

Effektiv mot spolmaskägg, klostridier och koccidier.

Agatens R1

X

Skummande, effektivt och allsidigt.

Agacid 5000

X

Desinfektion av dricksvattenanläggningar, även för
kontinuerlig användning, pH-sänkande.

Släckt kalk

X

Används främst för gödseldesinfektion i pulverform eller
som utgångspunkt för framställning av “kalkmjölk”.

DesiDos

X

Oxiderande desinfektionsmedel i tablettform.

Utveckling och resultat för en hållbar framtid

Selko-pH

Selko-pH är en blandning av fria och buffrade organiska syror som effektivt sänker pH-värdet i dricksvattnet
och i magen på djuren vilket gynnar matsmältningen.
De buffrade organiska syrorna hjälper även till att bibehålla en balanserad och hälsosam mikroflora i tarmen.

Rätt hygi

Exempel på användningsområden:
ᳲᳲStabilisera tarmfloran
ᳲᳲSmutsiga ägg
Dos: 1,0-2,0 liter Selko-pH/ 1000 liter dricksvatten,
detta ska ge pH 3,6-4,3. Kontrollera pH i färdig blandning i dricksvattnet.

MiaCalcium + HyD
MiaCalcium + HyD är ett flytande tillskott främst
anpassat till värphöns för att säkra en god äggskalskvalitet. Produkten stimulerar kalciumupptag
och understödjer optimal mineralisering av skelettet
med hjälp av vitamin D3-metaboliten HyD, som
aktiveras utan att belasta leverns funktioner.

Exempel på användningsområden:
ᳲᳲProblematik med sköra äggskal
ᳲᳲStörning i benmineralisering hos kyckling
Dos: 1,0-2,0 liter MiaCalcium + HyD/ 1000 liter
dricksvatten i minst 5 dagar i sträck.

Komplettera gärna med:
403024 Protect Multivitamin flyt 25L
403025 Protect Multivitamin flyt 1L/st
Protect Multivitamin är ett flytande tillskott som kan
användas exempelvis när yttre stressfaktorer påverkar
djuren, såsom vid miljö- och foderbyten eller vid sammanslagning av djurgrupper.
404223 Peckstone Poultry EKO 8 kg
Peckstone Poultry är en mineralsten som innehåller
mineraler och salter för att främja en god mineralförsörjning och benhälsa. Mineralstenen stimulerar naturligt beteende hos djuren vilket verkar
stressreducerande. Produkten innehåller råvaror som
är godkända i ekologisk produktion.
Direktleverans av foderkalk 0,5-2,5mm
För dig som blandar eget foder till dina höns beställer
du smidigt direktleverans av foderkalk hem till silon.
Artikelnummer styrs av adress: 401535 eller 403691.
401542 Snäckskal 15 kg
Kalciumkälla till fjäderfä när extra kalk i form av
snäckskal är att föredra.

Utveckling och resultat för en hållbar framtid

ienprodukter för varje stall
Agacid FF

Agacid 5000

Skummande och formaldehydfritt desinfektionsmedel som effektivt verkar mot bakterier, virus och
svamp. Ickefrätande på de flesta metaller och plaster
med hög djupverkan och ringa lukt. Verksamma ämnen: Glutaralaldehyd: 107 g/kg, didecyldimetylammoniumklorid:78 g/kg, bensyl-(C-12-C16)-alkyldimetylammoniumklorid: 170 g/kg.

Agacid 5000 reglerar pH-värdet i djurens dricksvatten och ger vattnet en optimal kvalitet. Dessutom
förhindrar det biofilmavlagringar i ledningssystemet.
Produkten är desinfecerande och avkalkande.
Agacid 5000 doseras i en halt av 1-3 % av dricksvattnet. Skall användas i stall utan djur (med djur
får man endast ha en lösning på 0,02 %). Skölj efter
användning. Verksamma ämnen: väteperoxidlösning, ättiksyra, perättiksyra.

Ytdesinfektionsmedel, flytande koncentrat

25 kg | Lantmännen artikel nr. 405314

Desinfecerande, pH-reglerare

10 kg | Lantmännen artikel nr. 405320

Agatens R1

Rengöringskoncentrat
Högalkaliskt rengöringskoncentrat med skumförstärkare. Speciell rengörings- och avfettningsverkan för att avlägsna organiska föroreningar
såsom fett, protein och olja. Verksamma ämnen:
Natriumhydroxid, non-joniska tensider.
10 kg | Lantmännen artikel nr. 405319
25 kg | Lantmännen artikel nr. 405318

Släckt kalk

Släckt kalk Ca(OH)2 är ett klassiskt, basiskt
desinfektionsmedel med effekt mot virus och
bakterier (inte mykoplasma). Används främst för
gödseldesinfektion i pulverform eller som utgångspunkt för framställning av “kalkmjölk”. Kalkmjölk
används som nyberedd 40 % lösning. 40 kg släckt
kalk tillsätts 100 liter vatten under grundlig
omrörning.

DesiDos
Agakok 2.5

Ytdesinfektionsmedel, flytande koncentrat
För säker och varaktig bekämpning av spolmaskägg
och utvecklingsformer av endoparasiter, askarisägg,
oocystor, koccidier, klostirider, giardia och kryptosporidier. Används med fördel i både stall och
djurtransport. Verksamma ämnen: Klorkresol: 250
g/kg
10 kg | Lantmännen artikel nr. 405317

DesiDos är ett oxiderande desinfektionsmedel i
tablettform som effektivt angriper olika delar av
mikroorganismens struktur. När DesiDos löses i
vatten utvecklas en stor mängd aktivt syre som
oskadliggör virus och bakterier i närheten. DesiDos
vattenlösning är ofarlig för människor och djur.
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