
GRØN Komplet KP
Fuldfoder til økologiske æglæggende høner. 100% øko- & oml andele af landbrugstørstof

18,0 % Råprotein;  5,6 % Råfedt;  5,6 % Træstof;  11,6 % Råaske;  8,7 g/kg Lysin;  3,5 g/kg Methionin;  3,2 g Cystin;  117
mg/kg Zink;  35,0 g/kg Calcium;  6,6 g/kg Fosfor;  1,6 g/kg Natrium

Analytiske bestanddele:

Majs, økologisk 26,33 %;  Hvede, økologisk 25,00 %;  Sojakager, økologisk 16,82 %;  Solsikkekager, økologisk 10,00 %; 
Calciumkarbonat (kridt) 4,70 %;  Sojabønner, toast. økologisk 4,40 %;  Rapskagefoder, økologisk 3,30 %;  Havre,
økologisk 3,20 %;  Kalkskaller 3,00 %;  Monocalciumfosfat 1,13 %;  Kløvergræsprotein, økologisk 1,00 %;  Vit.-mikromin.
premix 0,40 %;  Natriumbikarbonat 0,21 %;  Stensalt 0,20 %;  Hepatron 33% flydende 0,12 %;  Cholinchlorid, 50 % 0,08
%;  Paprika, økologisk 0,05 %;  NutriSpar® 0,05 %;  Xylanaseenzym, E4a1602i 0,01 %

Sammensætning:

Tilsætningsstoffer (tilsat mængde pr. kg):
Ernæringsmæssige: 60 mg Fe (jern-(II)-sulfat, monohydrat) (3b103);  15 mg Cu (kobber(II) sulfat, pentahydrat) (3b405); 
100 mg Mn (mangan-(II)-oxid) (3b502);  80 mg Zn (zinkoxid) (3b603);  1,50 mg I (Coatet granulat af calciumjodat,
vandfrit) (3b203);  0,12 mg Se (natriumselenit) (3b801);  10.000 i.e. A-Vitamin (3a672a);  396,00 mg Betain anhydrat
(3a920);  400,00 mg Cholinklorid (3a890);  1.500 i.e. D3-vitamin (3a671);  38 mcg 25-OH-cholecalciferol (3a670a);  45 i.e.
E-Vit., all-rac-alpha-tocopherylacet.(3a700) - Teknologiske: 1 mg Diatoméjord (E551c);  0,48 mg Citronsyre (1a330) -
Zootekniske: 80 enh. Endo-1,4-betaglucanase, EC 3.2.1.4 (4a1602i);  70 enh. Endo-1,3(4)-Betaglucanase, EC 3.2.1.6
(4a1602i);  270 enh. Endo-1,4-Beta-Xylanase, EC 3.2.1.8 (4a1602i)

Denne foderblanding kan indeholde spor af fiskemel og må derfor ikke anvendes til drøvtyggere. Denne foderblanding
indeholder cholinklorid og samtidig tilsætning af cholinklorid til drikkevand bør undgås.  
79,43 % Landbrugstørstof;  79,43 % Økologisk tørstof;  0,92 % Grovfodertørstof ;  10,29 % Ikke
økologisk-/omlægningstørstof
Prod.af: Registreringsnr.208-R757092 jvf. TSE- og foderhygiejne-forordningen og DK-3-oth-952029 jvf.
Biproduktforordningen. GMP+ FSA sikret Mærkningsansvarlig: Godkendelsesnr.a-208-G769155, DLG, Ballesvej 2, 7000
Fredericia, Tlf.: 3368 3000. Landbrugsstyrelsens autorisationsnr: 1104123 
Landbrugsstyrelsens regler for fodring af økologiske enmavede dyr foreskriver, at min. 30 % af foderrationen (basis
tørstof) skal have regional oprindelse. DLG´s foder til økologiske enmavede dyr er sammensat, så DLG's årlige
produktion opfylder dette krav. DLG  dokumenterer dette overfor myndighederne ved de årlige kontrolbesøg.
Kan anvendes i økologisk produktion i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/848. 
Produceret af: Registreringsnr. 208-R890376 jvf. foderhygiejneforordningen
Mærkningsansvarlig: Godkendelsesnr. α-208-G756078, Hornsyld Købmandsgaard A/S, Nørregade 28, 8783 Hornsyld.
Landbrugsstyrelsens regler for fodring af økologiske dyr foreskriver, at min. 30 % af foderrationen (basis tørstof) skal
have regional oprindelse. Dette økologiske foder til enmavede dyr er sammensat, så den årlige produktion opfylder
dette krav. Dette dokumenteres overfor myndighederne ved de årlige kontrolbesøg.

Nettovægt: Se Følgeseddel
Skal anvendes inden:
Fremstillet 2 måneder før sidste anvendelsesdato.
Følgesedlens leveringsnr. er partiets referencenr.
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Foderdosering: ca. 130-140 g foder pr. høne pr. dag eller efter ædelyst.
I tilfælde af at hønsene bliver fede, bør fodermængden reduceres.
*HUSK høns bør have adgang til Østers - eller Muslingeskaller, som højner skalkvaliteten.
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