Fôrforbruk og
daglig tilvekst
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De siste månedene har vårt kraftfôr
bidratt til det laveste fôrforbruket og
den høyeste daglige tilveksten.

Lavt fôrforbruk og høy daglig tilvekst
Dette skaper muligheter til å styre kyllingene inn mot ønsket målvekt
ved hjelp av vårt fôr Harmoni kylling Margin.
Dette er nøkkeltall vi jobber for å opprettholde slik at vi sikrer den beste
produsentøkonomien!
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Dødelighet

Til tross for svært god tilvekst, så opplever våre
slaktekyllingprodusenter over tid en akseptabel dødelighet.
Det er vi veldig fornøyd med!

Vårt kraftfôrsortiment til slaktekylling
Harmoni slaktekylling

START

Våre anbefalinger er å bruke mellom 400 og 450 gram av dette fôret.
Overgang til startfôr blir på dag 11 - 12.

RESSURS

Vårt svært attraktive vekstfôr som de aller fleste ønsker å benytte.

VEKST

Vekstfôret brukes i flokker der det er utfordring med lav tilvekst.

SPURT

Ekstra vekst på slutten for å nå målvekt for en flokk som har
hengt litt etter.

MARGIN

Restriktiv fôring på slutten for å bremse flokken inn og ned
mot ønsket målvekt.

Hvordan lage et godt slaktekyllingfôr?
Fôr, management og
kyllingkvalitet er alle
faktorer som må stemme
for at et innsett med
slaktekyllinger skal gi
gode resultater. 

Halvor Nordli

Kyllingen skal nær
50-doble vekta i løpet
av kort tid.

Optimerer strand Unikorn

Har du kontroll på råvarene, så er mye av jobben
gjort.
Deretter må fôret settes sammen på en slik måte
at kyllingen får dekket behovene for næringsstoffer
i de ulike stadiene i vekstperioden.
Utover å være riktig sammensatt, må fôret også
lages på en slik måte at kyllingen liker det og
spiser det.

Her er produksjonsprosessen på kraftfôrfabrikken
avgjørende, og håndverket som må til for å lage
et godt fôr kan aldri undervurderes.
Alle fôrproduksjoner på fabrikken testes for både
næringsinnhold og pelletskvalitet før det settes
et godkjent-stempel og fôret kan kjøres ut til
kunden.
Råvarer, fôrsammensetning, fôrkvalitet og
transport er alle ledd i en verdikjede som må
fungere for at resultatet skal bli bra.
Et godt slaktekyllingfôr er et resultat av hardt
lagarbeid og glødende lagånd.

Da gjenstår den viktigste delen av
produksjonen – og det er ute hos
deg som produsent!

Erfa grupper
Vi har startet opp med erfa-grupper for slaktekylling-produsenter. Målet med
erfa-gruppene er at produsentene skal kunne møtes for å diskutere ulike temaer innen
slaktekyllingproduksjonen og dele erfaringer med hverandre. Vi deler inn i grupper på
ca. 6-8 personer. Vi tilpasser tema etter gruppens behov og ønsker. Hvis ønskelig henter
vi også inn eksterne fagfolk. Møtene koordineres av fagrådgivere fra Strand og foregår
både på dagtid eller kveldstid.
Vi har allerede hatt de første møtene og disse ble meget vellykket! Det er fortsatt
muligheter for å melde seg på.

Bestillingsrutiner/Service
• Oppnå maks rabatter ved å bestille fôret 2 virkedager før ønsket levering.
• Skulle du komme til å gå tom for fôr, så gjør vi vårt ytterste for å skaffe fôr til din
besetning så raskt som mulig. Det spiller ingen rolle hva klokka er eller om det
er rød lapp på kalenderen! I slike tilfeller skal vår vakttelefon 915 38 293 benyttes.
• Høy servicegrad er vårt mål!

Ola Nordmann
Gateadresse
0000 Sted
Returadresse:
Strand Unikorn AS
PB. 103, 2390 Moelv

Emma Bogsti
Fagrådgiver fjørfe
Ansvarsområdet: slaktekylling, oppal og rugeegg
Tlf: 90 81 87 04
ebo@strandunikorn.no
Emma er utdannet sivilagronom fra
NMBU med spesialkompetanse innen
husdyrernæring.
Ansatt i Strand fra juni 2018.
Hun kommer fra en gård med
rugeeggproduksjon.
Unnur Salome Arnadottir
Fagrådgiver fjørfe
Ansvarsområdet:
slaktekylling
Tlf. 47 61 14 55
uar@strandunikorn.no
Unnur ble ansatt hos oss i mars
2015 som kraftfôrkonsulent fjørfe
med hovedfokus på slaktekylling.
Hun kommer fra Nortura der hun har
jobbet som rådgiver på gris og
deretter som spesialrådgiver på
storfe i 5 år.
Hun er født og oppvokst på Island.
Kom til Norge i 2001 for å studere.
Har studert på NLH/UMB (NMBU) der
hun valgte å slå sammen både husdyr- og tekniske fag. Unnur har god
kunnskap om blant annet ventilasjon
av husdyrrom.
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Følg oss på Facebook!
/ Strand Unikorn AS

Alltid der for deg

