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Granngården ekologiskt
HÖNSFODER Start
Högkvalitativa ekologiska råvaror
Helt vegetabiliskt foder
Kan även ges till gäss, änder, kalkon och fasan

FRÅGOR & SVAR
Är samtliga Granngården ekologiska HÖNSFODER vegetabiliska?
Granngården ekologiska HÖNSFODER Start och Värp är båda
vegetabiliska. De innehåller inget animaliskt protein som fiskmjöl
eller animaliskt fett.

Kan Granngården Ekologiska HÖNSFODER Värp ges till andra fågelarter
än höns?
Värp kan ges till andra fågelarter som rapphöns, fasaner, ankor
och gäss. Till växande fåglar passar det bättre med Start.

Behövs fiskmjöl i fodren för att ge bra tillväxt?

Hur byter jag till Granngården Ekologiska HÖNSFODER?

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

Fåglarna vänjer sig snabbt till ett ”nytt foder” så du kan byta rakt av,
men det är bättre att blanda det gamla och det nya fodret några
dagar vid övergången.

Vad ska jag tänka på när jag utfodrar med Granngården ekologiska
HÖNSFODER Start och Värp?
Var noga med att göra rent foder- och vattenskålar dagligen.
Detta hjälper till att hålla djuren friska. Foderskålen bör sitta i
hönsens rygghöjd för att minimera foderspill.

Kan jag ge Granngården Ekologiska HÖNSFODER Värp året runt till
mina värphöns?
Absolut. Under sommarhalvåret behövs Värp fastän hönorna
får kompletterande näring från att gå ute och picka.
Under vinterhalvåret ger Värp all den näring värphönan behöver.

GRÖNARE ODLING OCH GLADARE DJUR.
Besök granngården.se för aktuella öppettider
till våra 109 butiker.
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GRANNGÅRDEN – VI GER DIG MER Våra rötter i det svenska lantbruket ger oss kunskap och erfarenheter som vi gärna delar med oss av. En produkt från Granngården är noga utvald av oss för
att du ska känna dig trygg i ditt val och få lite mer för pengarna. Vi är stolta över att Granngårdens egna foderprodukter har blivit så väl mottagna av våra kunder. Genom nära samarbete med tillverkaren
kan vi ge dig högsta kvalitet till lägsta möjliga pris. Produkterna tillverkas så långt det är möjligt i Sverige av svenska råvaror, utan tillsatser eller konserveringsmedel. Vi arbetar kontinuerligt för att
ta fram ett komplett sortiment för lantdjur, husdjur, hus & hem, kläder & skor, trädgård och fritid. Allt finns lättillgängligt i våra 109 butiker landet runt, eller på granngården.se. På Granngården
arbetar vi aktivt med att ständigt förbättra våra produkter.

Granngården ekologiskt HÖNSFODER Start
Start är ett helfoder med högkvalitativa ekologiska råvaror. Start innehåller
95% KRAV-andel/kg ts exkl. mineraler och vitaminer. Fodret är certifierat i
enlighet med KRAV:s regler av Kiwa Sverige SE EKO 01, och får användas i
ekologisk produktion. Fodret innehåller höga nivåer av protein och viktiga
aminosyror, vilket gynnar god tillväxt och befjädring. Alla våra ekologiska hönsfoder innehåller mjölksyreproducerande bakterier – för bättre foderutnyttjande
och ett bättre välbefinnande hos fåglarna.
ANVÄNDNING

Ges till kycklingar från kläckning och fram till 18 veckors ålder eller till dess
hönan börjar värpa. Då övergår man till Värp. Start kan även ges till gäss,
änder, kalkon och fasan från kläckning och fram till ca 3 till 6 veckor. Fodret
bör bytas varje dag så att det håller sig fräscht.
RÅVARUINNEHÅLL

Vete KRAV, havre KRAV, ärter KRAV, rapsfröexpeller KRAV, majsgluten,
kalcium-karbonat, monokalciumfosfat, potatisprotein, vetekli, bryggerijäst,
natriumklorid, natriumbikarbonat, biocholin.
BESKRIVNING

Pelletskross.
LAGRING

Förvaras torrt och ej över normal rumstemperatur. Förbrukas inom 8 månader
efter tillverkningsdatum.
KONTAKT

Telefon kundtjänst: 0771-222 444,
info@granngarden.se, granngården.se
Art.nr. 1231810, 20 kg säck

KONTAKT:
Telefon kundtjänst: 0771-222 444,
info@granngarden.se,
granngården.se

NÄRINGSINNEHÅLL/KG
Oms. energi (OE).................................................11 MJ
Råprotein ................................................................................ 17 %
Lysin .................................................................................................. 8,5 g
Metionin .................................................................................. 3,4 g
Råfett & olja .................................................................. 4,5 %
Växttråd ......................................................................................... 8 %
Råaska ........................................................................................ 6,7 %
Kalcium ............................................................................... 10,8 %
Fosfor ......................................................................................................7 %
Natrium .................................................................................... 1,6 %
FODERTILLSATSER

VITAMINER

Vitamin A (E672) ................................ 10 000 IE
Vitamin D3 (E671)................................... 2 750 IE
Vitamin E (3a 700)........................................... 40 mg
Vitamin B1 ......................................................................... 2 mg
Vitamin B2 ....................................................................... 6 mg
Vitamin B6 (3a 381)............................................. 3 mg
Vitamin B12 .................................................. 0,015 mg
Pantotensyra........................................................... 10 mg
Folinsyra (3a 316)...................................................... 1 mg
Niacin (3a 315) ........................................................... 35 mg
Vitamin K3......................................................................... 3 mg
Biotin.................................................................................. 0,63 mg
Betain.......................................................................... 1 100 mg
SPÅRÄMNEN

Koppar (3b 409) CU-klorid................... 6,5 mg
Selen (E8) Na-selenit....................................... 0,5 mg
Zink (E6) Zn-oxid...................................................... 60 mg
Mangan (E5) Mn-oxid................................100 mg
Jod (E2) Ca-jodat............................................................ 1 mg
ZOOTEKNISKA ÄMNEN

Bactocell (4d 1712)..................................1 000 mg

