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EDELFODER 
– kvalitet med bredd! 

  
Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att även i 
framtiden, tillsammans med Sveriges lantbrukare skapa högkvalitativa produkter och goda relationer. I vårt 
breda fodersortiment finns foder till lantbrukets alla djur. Detta inkluderar även ekologiska foder och när-
producerade foder. 
 

EDEL Fjäderfä erbjuder ett komplett högkvalitativt fodersortiment, såväl till äggproducenter, som till upp-
födare av kalkoner. Våra foder passar även bra till olika typer av hobbyfåglar. Kontakta oss gärna för ut-
fodringsråd anpassade till de olika hybriderna. 
 

EDEL foder är utvecklade efter fågelns varierande näringsbehov och konsumtionsförmåga i de olika stadi-
erna av livet. De olika hybriderna skiljer sig också åt, exempelvis i konsumtionsförmåga och ska därför 
erbjudas foder därefter. Rätt val av foder utgör basen för livskraftiga och välutvecklade livkycklingar och 
värphöns med en hög och säker produktion.  
KRAV-godkända fjäderfäfoder, HARMONI finns i sortimentet, se separat broschyr. 

 

Livkyckling 

Edel Kyckling Start förser kycklingen med all den näring de behöver från kläckning och fram till ca 6 
veckors ålder. Edel kyckling Start innehåller höga nivåer av protein och viktiga aminosyror, vilket gynnar 
en god tillväxt och befjädring.  
 

Edel Kyckling Tillväxt används efter ca 6 veckors ålder fram till värpstarten. Edel Kyckling Tillväxt är 
anpassat för att ge en jämn och säker tillväxt och därmed en stabil grund för förändringar vid könsmogna-
den samt den kommande värpperioden.  
       

Värphöns 
 

Edel Förvärp skall utfodras strax innan värpstarten under mycket begränsad tid, ca 10 dagar fram till max 
4-5 % värpning, åtgång ca 1 kg per höna. Edel Prevärp säkerställer det näringsmässiga behovet hos de 
höns som har en tidig könsmognad utan att störa foderintaget hos de höns som utvecklas långsammare. 
 

Edel Värp Start är i första hand ett startfoder anpassat för moderna, lätta hybrider med blygsam konsumt-
ionsförmåga. Edel Värp Start ger hönan goda förutsättningar att klara en lång och intensiv värpperiod och 
bör utfodras från värpperiodens början alt efter Edel Prevärp och fram till maximal värpning ca 40-45 
veckors ålder. 
 

Edel Värp Topp övergår man till när hönans egen tillväxt avtagit och hennes konsumtionsförmåga ökat 
till minst 110 g vid ca 40-45 veckors ålder. Edel Värp Topp ger hönan goda förutsättningar att hålla 
värpintensiteten på topp under lång tid. 
 

Edel Värp Max är ett välbalanserat foder som fungerar utmärkt som enhetsfoder till tyngre värphönsraser 
med god konsumtionsförmåga. Utfodras då som enda foder under hela värpperioden. Till moderna hybri-
der utfodras Edel Värp Max som ett slutfasfoder efter ca 65 veckors ålder, när äggvikten ökat och 
äggskalskvaliteten behöver stöttas upp med ett kalciumrikt foder. Edel Värp Max ger hönan maximala för-
utsättningar till en uthållig produktion med hög äggkvalitet upp i höga åldrar.  
 

Mixfoder till värphöns 
 

Edel Värpfoder ska utfodras tillsammans med spannmål och fri tillgång på snäckskal. Edel Värpfoder 
används som ett enhetsfoder under hela värpperioden. Vi rekommenderar att den unga hönan får ca 60% 
Edel Värpfoder och 40% spannmål samt fri tillgång till snäckskal. Minska successivt inblandningen av 
Edel Värpfoder till ca 40% när värpperioden avslutas. 
Edel Värpkoncentrat används av producenter som har egen spannmål. Edel Värpkoncentrat blandas in 
med ca 30% i spannmålen. Justera koncentratets inblandningsprocent efter spannmålens proteinhalt och 
hönans konsumtionsförmåga. Erbjud även fri tillgång på snäckskal. Kontakta din säljare för utfodrings-
rekommendationer och blandningsanvisningar. 
                        

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. Edel 
Kalkon Start används även som startfoder till fasan– och rapphönskycklingar. 
Edel Kalkon Göd utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxten tar fart och fram till slakt. För 
att utnyttja kalkonernas hela tillväxtpotential används Edel Kalkon Göd som enda foder. Edel Kalkon 
Göd används även som tillväxtfoder till viltfågel i hägn.   

    Livkyckling   Värphöns         Kalkon    

Näringsinne-
håll per kg  

  Kyckling 
Start 

Kyckling 
Tillväxt 

Pre       
Värp 

Värp    
Start 

Värp   
Topp 

Värp    
Max 

Värp-
foder 

Värp- 
konc 

Kalkon 
Start 

Kalkon 
Göd 

Energi OE MJ 11,0 10,8 11,4 11,4 11,3 11,3 10,6 8,5 11,6 11,6 

Råprotein g 185 150 175 180 175 165 200 270 275 215 

Råfett g 50 40 55 75 75 75 50 68 78 55 

Lysin g 10 7,0 9,0 9,0 8,5 7,8  11,0 16,0 18,0 13,5 

Metionin g 4,3  3,6  3,8 4,4 4,2 4,0 6,0 10,5 7,5 5,2 

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

Kalcium g 10,0 10,0 20,0 38,0 38,0 39,0 32,0 110,0 15,0 12,5 

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

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

Fodertillsat-
ser 

                      

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

Vitamin D IE 2 750 2 750 2 750 3 000 2 750 2 750 5 500 9 000 5 200 5 200 

Vitamin E mg 50 50 60 55 50 50 100 165 75 75 

Selen mg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,2 0,3 0,3 

Koppar mg 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 13,0 22,0 3,5 3,5 

 Analysdeklaration EDEL Fjäderfä 
   För aktuell information hänvisas till deklaration på följesedel respektive säcketikett 
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