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JORENKU Pick-Block

En Pick-Block fra Jorenku giver beskæftigelse til fjerkræet, således at behovet for 
at hakke på hinanden mindskes. 

Jorenkus Pick-Block består af højkvalitetsprodukter specielt afstemt til fjerkræ og
dets behov for toppræstationer, såvel som vitaminer, mineraler, beskæftigelse og 
næringsstoffer. Derfor behøves kun én type Pick-Block fra kylling til høne - uanset 
om det er til konventionelt eller økologisk fjerkræ.

En Pick-Block på 8 kg rækker helt op til 1.000 høns.

Jorenkus Pick-Block kan anvendes i økologisk produktion i overensstemmelse med 
Rådets forordning 834/2007 og Kommissionens forordning 889/2008.

Pick-Block fås i baljer med 8 kg. 

Sammensætning
Calciumkarbonat Magnesiumoxid
Melasse* Havre*
Monocalciumfosfat Kråseflint
Natriumklorid Magnesiumsulfat
Calcium-natrium-fosfat * Fodermateriale fra økologiske 

   produktionsmetoder

Produkt Pick-Block
Produkttype Mineralsten
Pakning 8 kg balje
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Pick-Block bruges som følger:
Når en Pick-Block sættes ind i stalden, skal Pick-Blocken tages ud af baljen, baljen 
vendes om, og Pick-Blocken placeres ovenpå baljen. Dermed har fjerkræet fuld adgang 
til Pick-Blocken, og den holdes ren og attraktiv i længere tid. 
Ved foderskift er det vigtig, at fjerkræet har adgang til Pick-Blocks.

Slagtefjerkræ:
1 Pick-Block pr. 1.000 kyllinger. 5 Pick-Blocks i en startstald med 4.800 kyllinger.
Pick-Blocks kan flyttes med kyllingerne ind i voksestalden efter 3-4 uger og herefter 
suppleres op. Pick-Blocks kan flyttes med kyllingerne, men pga. biosikkerhed anbefales 
det ikke at flytte brugte Pick-Blocks bagud i systemet til nye hold. 

Æglæggende høner:
1 Pick-Block til 1.000 høns.
Det er vigtigt at have det rigtige antal Pick-Blocks i stalden - ikke for mange - for at 
sikre, de holder sig frisk, og at hønsene bevarer deres interesse for dem. Pick-Blocksene 
skal spredes, så alle høns kan komme til, når behovet opstår. Det rette antal Pick-Blocks 
afhænger derfor også af staldens indretning. Hvis man f.eks. har en stald med 3.000 
høns, vil det sikkert være optimalt med 2 Pick-Blocks i hver side.

Pick-Block
Specialudviklet til fjerkræ

• Adfærdsregulerende
• Behovsregulerende
• Dansk udviklet og specialdesignet til alle typer fjerkræ
• Kan både anvendes kontinuerligt og som problemløser
• Må bruges af økologer
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JORENKU Teglværksvej 11, DK 4733 Tappernøje    
+45 56 21 40 70         jorenku@jorenku.dk
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