G R A N N G Å R D E N l an s erar f o der t i l l h Ö N S
Granngården är stolta över att få presentera en ny foderkategori i vår produktflora, Granngården Hönsfoder. Kontinuerligt arbetar vi för att ta fram
ett komplett sortiment av produkter som du behöver för att driva din verksamhet. Fodret är framtaget för att passa höns i olika faser i livet. Granngården
Hönsfoder finns i tre sorter, Start, Bas och Värp.

Granngården HÖNSFODER Bas
• Vegetabiliskt foder
• Mångsidig spannmålsbas
• Kan även ges till kalkon, fasan och gäss
Är samtliga Granngården hönsfoder vegetabila?

Kan Granngården HÖNSFODER Värp ges till andra fågelarter än höns?

Granngården hönsfoder Start, Bas och Värp är alla vegetabiliska.
De innehåller inget animalt protein, fiskmjöl eller animala fetter.

Granngården hönsfoder Värp innehåller mera kalcium, som
behövs för äggproduktion, än vad växande fåglar behöver. Därför är
det mest lämpligt till värpande fåglar. Men också fåglar som ankor,
gäss och kalkoner som lägger ägg behöver ett ”värpfoder”.
Växande fåglar mår bättre av fodren Granngården HÖNSFODER
Start och Bas.

Vad ska jag tänka på att ge mina hönor när jag utfodrar med
Granngården HÖNSFODER Bas
Man kan ge dem lite gräs eller grovfoder, men i Granngården HÖNSFODER Bas får de allt det de behöver. För att öka foderkonsumtionen
kan man ge dem lite foderjäst, och får de problem med diarré kan lite
kol hjälpa. De ska alltid ha tillgång till rent vatten.

Tillvänjning mellan olika foder

Kan jag ge Granngården HÖNSFODER till påfåglar?

Fåglarna vänjer sig väldigt bra till ett ”nytt foder” så man kan gå över
till ett nytt foder på direkten. Men det går bra att blanda fodren under
en period av några dagar vid övergång till ett nytt foder.

När påfåglarna lägger ägg är det bra med Granngården HÖNSFODER
Värp. Annars är det bättre med Granngården HÖNSFODER Bas.

Behöver vi fiskmjöl i fodren för att ge bra tillväxt?

Kan jag ge Granngården HÖNSFODER Värp året runt till mina värphöns?

Nej, fiskmjöl behövs inte. Fodren är planerade så att de proteiner och
aminosyror som behövs kommer från vegetabilisk råvaror eller som
tillsatser av rena aminosyror.

Absolut. Under sommarhalvåret behövs Granngården HÖNSFODER
Värp fastän hönorna får kompletterande näring från att gå ute och
picka. Under vinterhalvåret ger Granngården HÖNSFODER Värp
all den näring värphönan behöver. När/om äggproduktionen upphör
är det möjligt att ge Granngården HÖNSFODER Bas till hönsen.

Vegetabiliskt foder
Mångsidig spannmålsbas
Kan även ges till kalkon,
fasan och gäss

Granngården HÖNSFODER Bas
Granngården Hönsfoder Bas är ett helfoder som ger växande fåglar innan
värpperiodens början. Fodret är en kortklippt pellets och innehåller rikligt med
vitaminer och mineraler Granngården Hönsfoder Bas har en mångsidig
spannmålsbas (vete, korn och havre) samt proteinråvaror från flera källor.
Granngården Hönsfoder Bas innehåller gräsmjöl som ger struktur till fåglarna.
Granngården Hönsfoder Bas är ett helt vegetabiliskt foder. De proteiner
och aminosyror som behövs kommer från vegetabiliska råvaror eller som tillsatser
av rena aminosyror.
ANVÄNDNING

Granngården Hönsfoder Bas är anpassat till växande kycklingar, men kan
även användas till unghöns, ankor, gässlingar, kalkoner, fasaner och skogsfåglar.
För växande avelsdjur används Granngården Hönsfoder Bas fram till värpperiodens början.
RÅVARUINNEHÅLL

Vete, vetekli, vetefodermjöl, rapsmjöl, sojamjöl, korn, havre, ärtor, kalciumkarbonat,
gräsmjöl, vegetabiliska fettsyror, vitamin- och spårämnen, monokalciumfosfat,
natriumklorid, natriumbikarbonat, DL-Metionin, L-Lysin-Sulfat och betain.
BESKRIVNING

Kortklippt pellets.
LAGRING

Förvaras torrt. Hållbarhet, 6 månader från tillverkningsdatum.
kontakt

Telefon kundtjänst: 0771-222 444,
info@granngarden.se, granngården.se
Art.nr. 1230610, 20 kg säck

20 kg
NÄRINGSINNEHÅLL/KG
Vatten................................................................. 13 %
Oms. energi (WPSA)....................10,9 MJ
Råprotein .................................................. 15,5 %
Lysin .................................................................. 7,8 g
Metionin ........................................................ 3,6 g
Metionin + cystin ................................ 6,7 g
Råfett ............................................................... 4,7 %
Växttråd ........................................................ 6,1 %
Aska ................................................................. 6,6 %
Kalcium ......................................................... 1,2 %
Fosfor ........................................................... 0,70 %
Natrium ...................................................... 0,16 %
fodertillsatser

vitaminer

Vitamin A (E672) .................... 13 000 IE
Vitamin D3 (E671)...................... 3 000 IE
Vitamin E (3a 700).......................... 60 mg
SPÅRÄMNEN

Koppar (E4) CU-sulfat.................. 11 mg
Selen (E8) Na-selenit................0,22 mg
Selen (3b8.10) Se-jäst............... 0,09 mg
Zink (E6) Zn-oxid.............................. 78 mg
Mangan (E5) Mn-oxid.................. 86 mg
Järn (E1) Fe-sulfat............................ 40 mg
Jod (E2) Ca-jodat..............................1,4 mg
Kobolt (E3) Co-karbonat ...........0,4 mg
Molybden (E7) Na-molybdat....0,6 mg
FÄRGÄMNEN

Karotenoider och xantofyller... 1,7 mg
ZOOTEKNISKA ÄMNEN

Xylanas(4a 11).......................2 000 enheter
Fytas (E1614).......................................... 480 FYT
Proteas (EC 3.4.21-)...... 15 000 enheter
KONSERVERINGSMEDEL

BHT (E321) ................................................ 6,12 mg
Propylgallat (E310) .......................... 2,52 mg
Ethoxiquin (E324) .............................0,23 mg
BHA (E320) ..............................................0,23 mg

