
Spannfod - det lilla kundorienterade företaget 
 

Spannfod är ett litet och flexibelt företag med kundens lönsamhet i fokus.  

Vi erbjuder ett komplett sortiment för dig som lantbrukare och vi kan även tillverka  

gårdsanpassade foder och mineraler för att täcka just dina behov.  

Våra foder tillverkas i Teknosans fabrik i Vänersborg och i största möjliga utsträckning  

använder vi oss av lokalt producerade råvaror.  

Välkommen! 

HARMONI 
Fjäderfäfoder för kunder med KRAV 
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HARMONIFODER 
HARMONI Fjäderfäfoder är ett komplett fodersortiment till ekologiska/KRAV- fjäderfän. Alla våra fjä-
derfäfoder innehåller Bactocell® – mjölksyreproducerande bakterier – för bättre foderutnyttjande och 
högre välmående hos fåglarna. Vi erbjuder allt från färdigfoder till premixer baserat på 
just din gårds förutsättningar.  
Vår styrka är högkvalitativa foder kombinerat med personlig service och stor flexibili-
tet. Marknadsansvarig för fjäderfäfoder är Karin Velander Tel. 0733-552 884. 

                                                                      Livkyckling 
HARMONI Kyckling Start förser kycklingen med all näring den behöver, från kläck-
ning och fram till ca 6 veckors ålder. HARMONI Kyckling Start innehåller höga nivåer 
av protein och viktiga aminosyror, vi ket gynnar en god tillväxt och befjädring.  

HARMONI Kyckling Tillväxt används efter ca 6 veckors ålder fram till värpstarten. 
HARMONI Kyckling Tillväxt är anpassat för att ge en jämn och säker tillväxt och där-
med en stabil grund för förändringar vid könsmognaden samt den kommande värp-
perioden.  

                                                                     Värphöns 
HARMONI Värpstart används främst under den första delen av värpperioden till högvärpande hybrider. 
Utfodras fram till maximal värpning, ca 45 veckors ålder. HARMONI Värpstart ger hönan goda förutsä  
ningar att hålla värpintensiteten på topp under lång tid. 

HARMONI F1 Värptopp används främst under den andra delen av värpperioden då äggstorleken- och 
hönans kalkbehov ökar. Utfodras fram till ca 65 veckors ålder eller fram till värpperiodens slut.  

HARMONI F2 Värpa används som ett enhetsfoder till tyngre hönsraser med god konsumtionsförmåga. 
Till lättare, högvärpande hybrider utfodras HARMONI F2 Värpa i senare delen av värpperioden efter 65 
veckors ålder. HARMONI F2 Värpa ger hönan maximala förutsättningar till en uthållig produktion med 
hög äggkvalitet. Tillskott av snäckskal/foderkalk har gynnsam effekt på äggskalskvaliteten speciellt till 
äldre höns med stora ägg. Levereras både i bulk och i småsäck. 

HARMONI Värpkoncentrat F2 används tillsammans med spannmål och kalk, främst under andra delen 
av värpperioden. Värpkoncentratet blandas med ca 40 % koncentrat, 40 % spannmål, företrädelsevis vete 
och ca 10 % grov foderkalk alternativt fri tillgång till snäckskal. Justera koncentratets inblandningsprocent 
efter spannmålens proteinhalt och hönans konsumtionsförmåga. 
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Fjäderfäkoncentrat Kombi 
HARMONI FågelMix är ett koncentrat till olika typer av hobbyfåglar. Kompletteras med spannmål och till vär-
pande fågel foderkalk alt. snäckskal. Levereras i bulk och i småsäck. 

Värphöns Start 50 % FågelMix + 50 % vete + 5 % foderkalk alt fri tillgång på snäckskal 
Värphöns äldre 40 % FågelMix + 60 % vete + 5 % foderkalk alt fri tillgång på snäckskal 

Kyckling Start Liv 60 % FågelMix + 40 % vete  
Kyckling Tillväxt Liv 50 % FågelMix + 40 % vete + 10 % havre 

Kyckling Slakt 0-14 dag 60 % FågelMix + 40 % vete 
Kyckling Slakt 15-35 dag 50 % FågelMix + 50 % vete 

Kyckling Slakt slutgöd 30 % FågelMix + 35 % vete + 35 % havre, ge gärna snäckskal 

Kalkon Göd  60 % FågelMix + 40 % vete, ge gärna snäckskal 

                                        Slaktkycklingar 

HARMONI Slaktkyckling Start är ett välanpassat foder till ekologiska slaktkycklingar och 
används som enda foder från kläckning fram till 10-14 dagars ålder. Starten hos slaktkyckling-

arna är mycket viktig, därför har stor vikt lagts på fodrets smaklighet och näringsinnehåll. Fodret är i pellets-
kross, så kycklingarna snabbt lär sig äta.  

HARMONI Slaktkyckling tillväxt är ett tillväxtfoder som används efter startperioden, utfodras mellan dag 10-
21. Det förser slaktkycklingen med viktiga vitaminer och mineraler och har en välbalanserad proteinsammansätt-
ning. 

HARMONI Slaktkyckling Final utfodras under senare delen av uppfödningen. Vid god tillväxt kan HAR-
MONI Slaktkyckling Final användas som foder nummer två, direkt efter HARMONI Slaktkyckling Start. Kyck-
lingarna bör ha fri tillgång till foder fram till dag 40. För att hålla tillbaka tillväxten de sista trettio dagarna kan 
man komplettera med hel spannmål. Var noga med att vitamin– och mineralbehovet är tillgodosett. Vid begrän-
sad fodergiva bör utfodring ske två gånger om dagen. Då med ätplatser till alla kycklingar och foder i riklig 
mängd så alla kycklingar hinner äta sig mätta. Det är viktigt att hålla kycklingarna sysselsatta med grovfoder, hel 
spannmål och bete under säsong.  

Harmoni Slaktkyckling Flexi är ett underhållsfoder avsett att utfodras de sista 30-20 dagarna beroende av 
kycklingarnas vikt. Harmoni Slaktkyckling Flexi är ett ”gasa-bromsa-foder” för att få en optimal slaktvikt utan 
att behöva begränsa fodergivan allt för mycket. Vid begränsad fodergiva bör utfodring ske två gånger om dagen. 
Då med ätplatser till alla kycklingar och foder i riklig mängd så alla kycklingar hinner äta sig mätta. Det är vik-
tigt att hålla kycklingarna sysselsatta med grovfoder, bete under säsong.  
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Slaktkycklingar forts. 
HARMONI Slaktkyckling Tillväxt RR är anpassat till långsamväxande raser såsom Rovan Ranger.  Används 
efter startperioden, utfodras mellan dag 10-30. Det förser slaktkycklingen med viktiga vitaminer och mineraler och 
har en välbalanserad proteinsammansättning. 

HARMONI Slaktkyckling Final RR är anpassat till långsamväxande raser såsom Rovan Ranger, utfodras under 
senare delen av uppfödningen efter Harmoni Slaktkyckling Tillväxt RR. Kycklingarna bör ha fri tillgång till foder 
fram till dag 40. Vid begränsad fodergiva bör utfodring ske två gånger om dagen. Då med ätplatser till alla kyck-
lingar och foder i riklig mängd så alla kycklingar hinner äta sig mätta. Det är viktigt att hålla kycklingarna syssel-
satta med grovfoder, hel spannmål och bete under säsong.  

HARMONI Slaktkycklingkoncentrat RR är ett kompletteringsfoder som används av producenter med egen 
spannmål till långsamväxande ekologiska slaktkycklingar under tillväxt- och slutuppfödningsperioden. Starta 
slaktkycklingarna med HARMONI Slaktkyckling Start för att efter 7-10 dagar fasa in HARMONI Slaktkyckling-
koncentrat RR tillsammans med spannmål, företrädelsevis hel vete.  
Rekommenderad blandningsprocent är 50 % koncentrat i tillväxtfasen och 40 % koncentrat de sista veckorna. För 
sysselsättning och mättnad de sista veckorna är det bra om havre utgör en del av spannmålsdelen.   

HARMONI Slaktkycklingkoncentrat Slut är ett kompletteringsfoder som används av producenter med egen 
spannmål till ekologiska slaktkycklingar under slutuppfödningsperioden. Starta slaktkycklingarna med HARMONI 
Slaktkyckling Start och HARMONI Slaktkyckling Tillväxt för att efter dag 30-40  fasa in HARMONI Slaktkyck-
lingkoncentrat Slut tillsammans med spannmål, företrädelsevis hel vete. Rekommenderad blandningsprocent är 50 
% koncentrat i tillväxtfasen och 40 % koncentrat de sista veckorna. För sysselsättning och mättnad de sista veck-
orna är det bra om havre utgör en del av spannmålsdelen. 

 

 

 

 

Vi tillsätter Bactocell® i alla våra ekologiska fjäderfäfoder för att ge våra kunder en förbättrad, säkrare produktion 
och därigenom en bättre ekonomi.  
Bactocell® innehåller en levande mjölksyrebakterie Pediococcus acidilactici MA 18/5M, som har en direkt och 
indirekt välgörande effekt på mag- och tarmsystemet. Bactocell® är EU godkänd för värphöns och slaktkycklingar 
och godkänd att använda inom ekologisk produktion EC Nr. 889/200. Ingen karensperiod krävs. 

Förbättrar mikrobernas livsmiljö i mag– och tarmkanal 
Ökar foderomvandlingsförmågan 
Produktion av mjölksyra sänker pH 
Reducerar skadliga bakterier 
Hämmar sjukdomsframkallande bakterier 
Förbättrar befjädringen 
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