
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
EDEL Fjäderfä erbjuder ett komplett fodersortiment, såväl till äggproducenter, som till olika typer av hobby-
fågel. EDEL Fjäderfäfoder är utvecklade efter fåglarnas varierande näringsbehov och konsumtionsförmåga och 
uppfyller fåglarnas olika behov av protein, vitaminer och viktiga spårämnen. Utfodra dina fåglar med ett hel-
foder eller med ett koncentrat tillsammans med spann-mål. Vi har ett brett sortiment av olika fodertillskott såsom 
snäckskal, vitaminer och foderjäst. Även olika typer av strömaterial och desinfektionsmedel finns i sortimentet. 
Kontakta oss eller någon i butiken för mer information. 
 

        Livkyckling 
        A och O i all fjäderfähållning är att vårda kycklingen väl. Den ska ha varmt, torrt och dragfritt  
        de första dygnen. Kycklingen ska ha fri tillgång till startfoder och rent friskt vatten.                                                                   
        EDEL Kyckling Start är det första fodret till de flesta växande fåglar. Det förser kycklingen  
        med all den näring de behöver från kläckning och fram till ca 6 veckors ålder, se utfodrings- 
        råd.  Kyckling Start innehåller höga nivåer av protein och viktiga aminosyror, vilket gynnar   
        en god tillväxt och befjädring. Finns i 3 mmP (P) eller pelletskross (Pkr). 

EDEL Kyckling Tillväxt används främst till växande livkycklingar. Kyckling Tillväxt är anpassat för att ge en 
jämn och säker tillväxt och därmed en stabil grund för förändringar vid könsmognaden samt den kommande 
värpperioden. 
 
Värpande och vuxen fågel 
EDEL VärpMax används främst till värphöns när hönan börjar värpa eller från 18 veckors ålder. VärpMax ut-
fodras som enda foder under hela värpperioden. Utfodra ca 120 g per höna och dag. I slutet av värpperioden ökar 
hönans kalkbehov, komplettera därför med snäckskal eller dylikt för bra äggskalskvalitet. 
EDEL Allfoder P kan med fördel användas till olika typer av hobbyfågel. Allfoder tillverkas i 3 mm pellets vil-
ket reducerar foderspillet väsentligt vid fri utfodring. Fasan, rapphöns, ankor och utställningshöns och värphöns 
är några exempel. Alla ägg-läggande fåglar ska ha fri tillgång till snäckskal eller liknande kalkprodukt.  
 
Mixfoder till värphöns 
Utfodrar du med spannmål och koncentrat ska värpande fågel ha fri tillgång till snäckskal, ostronskal eller grov 
foderkalk. Kontakta oss för blandningsråd.   
EDEL Värpfoder används som ett enhetsfoder under hela värpperioden. Edel Värpfoder ska utfodras tillsam-
mans med spannmål och fri tillgång på snäckskal. Vi rekommenderar att den unga hönan får ca 60 % Värpfoder 
och 40 % spannmål. Minska successivt inblandningen av Edel Värpfoder till ca 40 % och 60 % spannmål när 
hönan nått 7-8 månaders ålder.  
EDEL Värpkoncentrat används som ett enhetsfoder under hela värpperioden. Värpkoncentratet blandas in med 
ca 30 % i spann-målen. Justera koncentratets inblandningsprocent efter spannmålens proteinhalt och hönans kon-
sumtionsförmåga. Erbjud fri till-gång på snäckskal. 
 
Ekologiska foder 

   
             HARMONI Värpa utfodras tillsammans med ekologiskt grovfoder till värpande fågel under 

hela värpperioden, komplettera med snäckskal eller foderkalk i slutet avvärpperioden för bra äggskalskvalitet. 
HARMONI Fågel/Gris Mix är ett koncentrat avsett att användas tillsammans med spannmål och ekologiskt 
grovfoder. Äggläggande fågel ska ha fri tillgång till snäckskal eller foderkalk. Används till olika typer av 
fjäderfä, se utfodringsråd. 
 
Kalkoner och viltfågel 
EDEL Kalkon Start är ett välanpassat foder till kalkonkycklingar och används som enda foder från kläckning 
fram till och med ca 6 v ålder. Fodret är i pelletskross så kycklingen snabbt lär sig äta. Kan även användas som 
startfoder till fasan- och rapphöns-kycklingar. 
EDEL Kalkon Göd utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxten tar fart och fram till slakt. För att ut-
nyttja kalkonernas hela tillväxtpotential används Kalkon Göd som enda foder. Kalkon Göd kan även användas 
som tillväxtfoder till viltfågel när kraftigare foder önskas. 
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Utfodringsråd 
 

 

Livkyck-
lingar Slaktkyckling2 Värphöns Utställnings-

höns 
Rapphöns2 

fasaner2 
Ankor2 

Änder2 Gäss2 Påfågel Kalkon 

Edel Kyckling 
Start 0-6 veckor 0-2 veckor   0-8 veckor  

0-3 veckors 
ålder 

0-6 veckors 
ålder 

0-6 veckors 
ålder   

Edel Kyckling 
Tillväxt 7-16 veckor    

9 veckor och 
framåt          

Edel VärpMax 
eller HARMONI 

Värpa   
under hela 

värpperioden 
under hela 

värpperioden 
under hela 

värpperioden 
från 4 veck-

or  från 7 veckor     

Edel Allfoder 
P1  

Från 2-3 
veckor fram 

till slakt 
från 16-20 

veckor 
från 16-20 

veckor 

från 9 veck-
or och 
framåt 

från 4 veck-
or  från 7 veckor från 7 veckor   

Edel Värpfo-
der1 

  

Ung: 60%  - 
40% spm 

Äldre:  40%  
-60% spm 

40% Värpfoder 
+ 60% spmbl          

HARMONI 
Fågel/Gris -

Mix1 

0-6 veckor 
60% Få-
gelMix + 
40% vete.  

7-16 veckor 
50% Få-
gelMix + 

50% vete + 
10% havre 

0-2 veckor 
60% FågelMix 

+ 40% vete. 
2 veckor – 
slakt 30% 

FågelMix + 
35% vete + 
35% havre 

Högvär-
pande 50% 
FågelMix + 
50% vete 
Äldre och 

lantras 40% 
FågelMix + 
60% spmbl 

40% FågelMix 
+ 60% spmbl 

 4-8 veckor 
60% Få-
gelMix + 
40% vete 
9 veckor och 
framåt 40% 
FågelMix + 
60% spmbl 

0-4 veckor 
50% Få-
gelMix + 
50% vete 

Från 4 
veckor 30-
40% Få-

gelMix + 70-
60% spmbl 

0-3 veckor 
60% FågelMix 

+ 40% vete 
Från 4 veckor 
50-40% Få-
gelMix + 50- 
60% spmbl 

0-4 veckor 
60% Få-
gelMix + 
40% vete 

Från 5 
veckor 50-
40% Få-
gelMix + 50-
60% spmbl 

Från 6 
veckor – 
slakt 60% 
FågelMix + 
40% vete 
 

Edel Värp-
konc1 

  
30% konc + 
70% spm, 

30% konc + 
70% spm,           

Edel Kalkon 
Start  

 

    
0-(3)7 
veckor 0-3 veckor 0-6 veckor   0-6 veckor 

Edel Kalkon 
Göd  0-2 veckor     4-8 veckor 

från 4 veck-
or till slakt 

från 7 veckor 
till slakt   

från 7 veck-
or till slakt 
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Tips till Hönsägaren 
Se till att fodret är fräscht, du bör byta foder varje dag. Foderskålen bör sitta i hönsens rygghöjd för att minimera foderspill. Ge 
inte för mycket, foderspill lockar möss, råttor och andra fåglar. Höns äter mellan 110-140 g om dagen beroende på ålder och stor-
lek. Ge gärna lite av gröna växter så får gulan fin färg.  Tillsätt gärna extra av snäckskal. Nattvila med nedsläckt hönshus i ca 12 
timmar är viktigt för värpande fåglar. Om sjukdomar och ohyra, se Svenska Äggs broschyr ”Smittskydd i små fjäderfäflockar”. 
 
 
 

Näringsinnehåll 
per kg  Kyckling 

Start 
Kyckling 
Tillväxt 

Värp 
Max 

All- 
foderP 

HARMONI 
Värpa 

HARMONI 
Fågel/Gris 

Mix 

Värp- 
Foder 

Värp- 
konc 

Kalkon 
Start 

Kalkon 
Göd 

KRAV % 0 0 0 0 92 89 0 0 0 0 

Råprotein g 185 150 165 155 158 280 200 280 275 215 

Råfett g 55 50 80 46 68 85 52 70 78 55 

Lysin g 10,2 7,0 8,0 7,5 8,0 16,0 11,0 17,5 18,0 13,5 

Metionin g 4,2 3,6 4,0 4,0 3,0 5,6 6,1 9,8 7,5 5,2 

M+C g 7,7 6,8 7,2 7,1 6,6 11,1 9,8 14,5 12,2 9,0 

Kalcium g 10,0 10,0 40,0 15,0 40,0 35,0 32,0 100,0 15,0 12,5 

Fosfor g 7,0 5,8 5,2 6,0 5,5 8,3 7,5 9,9 10,0 9,0 

Energi OE SJV MJ 11,3 11,0 11,3 11,1 11,2 10 10,6 8,5 11,6 11,6 

Vatten g 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,0 12,0 12,0 

Fodertillsatser            

Vitamin A IE 10 000 10 000 10 000 11 000 10 000 21 000 20 000 33 000 16 000 16 000 

Vitamin D3 IE 2 750 2 750 2 750 3 000 2 750 5 775 5 500 9 075 5 200 5 20 

Vitamin E mg 40 40 40 44 50 150 100 165 75 75 

Se (natriumselenit) mg 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 1,1 0,8 1,2 0,3 0,3 

Cu (kopparsulfat) mg 6,5 6,5 6,5 6,9 6,4 13,3 13,0 20,5 3,5 3,5 

1) Värpande fåglar ska ha tillgång till snäckskal eller liknande kalkprodukt.          2) För snabbare tillväxt använd Kalkon Start och Kalkon Göd 

EDEL Fjäderfä analysgaranti 


