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HARMONI
– kraftfôrsortiment til kalkun

Med økt fokus på flere aminosyrer
har vi i Norgesfôr gjort noen
endringer i fôrblandingene til
kalkunene som samsvarer med de
anbefalingene Aviagen Turkeys
gir for den nye hybriden B.U.T.
Premium.
Resultatet er at vi nå presenterer
et fôringsprogram for kalkunene
som består av fem forskjellige fôr
blandinger tilpasset de respektive
periodene i kalkunens liv. Som alltid
vil det ikke være én eksakt fôrings
strategi som passer perfekt for alle,
og i den videre teksten vil vi derfor
påpeke noen sannsynlige forskjeller
i fôringsprogrammet mellom
produsenter.
Det er ikke til å legge skjul på at vi
alle i fellesskap etter hvert var nødt

til å ta noen grep for å r edusere
frekvensen og alvorlighetsgraden
av tråputesår. I tillegg til at produ
sentene må fokusere enda mer
enn tidligere på ventilasjon og
luftkvalitet, samt oppvarming og
strøkvalitet, har Norgesfôr fokusert
på balanserte næringskrav, f unk-
sjonelle råvarer, tilsetningsstoffer
og et utvidet fôringsprogram.
Med det nye fôringsprogrammet
satser Norgesfôr på at vi fortsatt
skal ivareta både den gode til
veksten, den lave dødeligheten, de
lave kassasjonstallene og de gode
økonomiske resultatene som våre
kalkunfôrkunder tradisjonelt har
oppnådd. I tillegg skal vi i felles
skap klare å innfri dyrevelferds
programmets og slakteriets krav
om mindre tråputeskader.

KRAFTFÔRSORTIMENTET
TIL KALKUN
Harmoni Kalkun 0-2
Kalkun 0-2 er Norgesfôrs startfôr for
 alkuner og vi anbefaler normalt ca.
k
400 gram/dyr til fôring i de to første ukene.
Fôret er spesielt tilpasset de unge kylling
enes sensitive fordøyelseskanal som er i
rask utvikling i denne perioden. Det legges
ekstra stor vekt på råvarevalget for dette
fôret. I kalkun 0-2 bruker vi både funksjon
elle råvarer og gode tilsetninger for å bygge
en frisk og sterk tarm. Vi anbefaler fôring
på papir og hyppig tilsyn. Fôret leveres som
granulat eller som kortklipt tynn pellets.
Harmoni Kalkun 0-2 er som standard tilsatt
koksidiostatika.

Harmoni Kalkun 2-6
Kalkun 2-6 er det anbefalte fôrvalget etter
startfôr. Det er fortsatt behov for mye
proteiner og aminosyrer for å ivareta god
vekst hos kalkunene, men med økt fokus
på aminosyrene har vi klart å redusere
nivået av råprotein i disse mest proteinrike
blandingene. Vi anbefaler å bruke Harmoni
Kalkun 2-6 fram til 6 ukers alder, og det kan
påregnes et behov på om lag 3,5 kg/dyr.
Fôret er pelletert og tilsatt koksidiostatika.

Harmoni Kalkun 6-9
Kalkun 6-9 er det fôret som skal brukes fra
6 ukers alder. Det har mye til felles med den
gamle blandingen som het 6-12, men den
er justert ned på protein og opp på energi
i henhold til Aviagen sine anbefalinger.
Aminosyrenivået er ivaretatt for best mulig
tilvekst. Dersom det ikke oppstår problemer
med bløt gjødsel mot slutten av perioden,
kan denne blandingen brukes i ytterligere
1-2 uker. Kalkun 6-9 er normalt tilsatt
koksidiostatika.

Harmoni Kalkun 9-12
Kalkun 9-12 er i navnet en ny fôrblanding,
men den har mye til felles med den gamle
12-20. Aminosyrene er ivaretatt og vel så
det, råproteinnivået er omtrent det samme
som før, men energinivået er noe høyere
enn før. Det er vår erfaring at denne fôr
blandingen er bedre balansert til å ivareta
tilveksten hos dyra ved 9-12 ukers alder uten
at det går utover tarmhelse og strøkvalitet.
Det betyr samtidig at denne fôrblandingen
kan brukes helt fram mot slakting dersom
det ikke oppstår problemer med bløt
gjødsel og strøkvalitet.

Harmoni Kalkun 12-20
Vår nye Kalkun 12-20 er en mer energirik
fôrblanding med noe lavere innhold av
aminosyrer og protein enn tidligere. Noen
av dere har i en utprøvingsperiode kjøpt
fôr som het «9-20 Miljø». Det er dette som
ligger til grunn for den nye Kalkun 12-20. For
de som opplevde den gamle 12-20 som for
kraftig, vil den nye 12-20 være et bedre valg.
Erfaringene våre så langt er gode både med
hensyn til tilvekst og tråputer.

PECKSTONE
Norgesfôr satser mer på miljøberikelse
og kan nå tilby PECKStone til kalkunene.
PECKStone kan bidra til å:
- Redusere stress
- Fremme aktivitet og naturlig adferd
- Forebygge fjørplukking og kannibalisme
- Oppnå naturlig nebbsliping
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HER FINNER DU OSS:
Dalebakken Mølle, Opphaug
Hundseth Mølle, Namdalseid
Hurum Mølle, Klokkarstua
Mysen Kornsilo & Mølle, Mysen
avd. Lekum, Eidsberg (Kornmottak)
Norgesfôr Orkla, Fannrem
avd. Lundamo, Lundamo
avd. Skjerva, Meldal
Ottadalen Mølle, Lom
avd. Ofossen Mølle, Skjåk
avd. Vågå, Vågå
avd. Stryn, Stryn
Ringerikes Kornsilo, Hønefoss
Røv Mølle, Vindøla
Råde Mølle, Råde
avd. Sandesund, Sarpborg
Vestby Mølle, Vestby
Vestfoldmøllene, Borgen Mølle, Andebu
avd. Bakke Bruk (økologisk), Revetal
avd. Herland Mølle, Svarstad (Kornmottak)
avd. Melsomvik Kornsilo, Melsomvik
Vinstra Bruk, Vinstra
Strand Unikorn, Moelv
avd. Hadeland, Jaren
avd. Sarpsborg, Sarpsborg
avd. Oslo Havnesilo, Sjursøya
avd. Oslo Havnesilo, Vippetangen
avd. Odal Kornsilo, Skarnes
avd. Storhamar Kornsilo, Hamar
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