
   

 

Lífrænt varpfóður 

Lífrænt varpfóður 

Lífræna varpfóðrið - Select S20 frá Reudink BIO í Þýskalandi er lífrænt vottað samkvæmt stöðlum ESB. Um er 

að ræða kurlaða fóðurblöndu með fjölbreyttu hráefnavali, en fóðrið inniheldur m.a. maís, kalkmjöl, ertur, repjumjöl 

og hafra ásamt steinefnablöndu fyrir varphænur.  

Leiðbeiningar um notkun:  

Fullvaxta varphænur 

100-125 g. á dag 

Ungar 16 vikna og eldri 

80-100 g. á dag 

Fram að 16 vikum skal gefa ungafóður, Ungi I við 0-7 vikna aldur og 

Ungi II við 7-15 vikna aldur.  

Hvernig á að gefa: Æskilegt er að varphænur hafi frjálsan aðgang að varpfóðri, og best er að gefa það í 

upphengdum fóðurdöllum. Ágætt er að miða við að brún dallsins sé í sömu hæð og bak fuglanna, en þannig er 

aðgengi tryggt og um leið geta fuglarnir ekki rótað í fóðrinu eða óhreinkað það. Tryggja skal fuglunum gott 

aðgengi að vatni.  

Innihald: 

Hráprótein 17,1% 

Hráfita  5,5% 

Tréni  5,5% 

Aska  12,4% 

 

Lýsín  0,76% 

Meþíónín 0,32% 

Kalsíum 3,60% 

Fosfór  0,59% 

Natríum 0,16% 

 
Landbúnaðarafurðir: 90% 

Lífrænt vottuð hráefni: 96% 

Óvottuð hráefni: 4% 

 

 

Vörunúmer: 47100  Grunnmælieining: 20 kg  Geymsluþol: 12 mánuðir 

Hráefni í fallandi röð: 

Maís* 

Kalk 

Ertur* 

Repjumjöl* 

Kartöfluprótein 

Hafrar* 

Sojaolía* 

Mónókalsíumfosfat 

Maísglútenmjöl 

 
 

*=Lífrænt vottuð hráefni 

Lífland skrifstofa 

540 1100 

Brúarvogi 1-3, Reykjavík 

www.lifland.is 

Lífland Akureyri 

Bændaþjónustan Blönduósi 

Verslun Lynghálsi 3 

lifland@lifland.is 

Vítamín (í kg fóðurs) 

A-vítamín (E672)    10.000 AE 

D3-vítamín (E671)   2.500 AE 

E-vítamín (alfa-tókóferólasetat)  30 mg 

 

Stein- og snefilefni (í kg fóðurs) 

 

Joð, kalsíumjoðat (E2)   1 mg 

Járn, járn-(II)-súlfat mónóhýdrat (E1) 50 mg 

Mangan, mangan-(II)-oxíð (E5)  80 mg 

Sink, sinksúlfat mónóhýdrat (E6)  50 mg 

Kopar, kopar-II-súlfat pentahýdrat (E4) 10 mg 

Selen, natríumselenít (E8)   0,20 mg 

 

Innihaldsefni vegna dýrahalds (í kg fóðurs) 

Endo-1,3(4)-beta-glúkanasi (E1603) (EC 3.2.1.6.) 167 U 

Endo-1,4-beta-xylanasi (E1609) (EC 3.2.1.8.) 70 FXU 

        

      

Framleiðandi: Reudink B.V. í Þýskalandi  - vottaður lífrænn framleiðandi af BIOLAND e.V. vottunarstofu 

Fóðrið uppfyllir ákvæði ESB reglugerða (EC) nr. 834/2007 og (EC) nr. 889/2008 um lífræna framleiðslu. 


