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HER FINNER DU OSS:

AMINOSYRER I OPTIMERINGEN
Liebigs minimumslov innen landbruks
vitenskap sier at veksten hos planter og
dyr er begrenset av det næringsstoffet
det er minst av – den begrensende faktor.
For aminosyrene i et kyllingfôr kan dette
enkelt illustreres ved hjelp av Liebigs
tønne.

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

Norgesfôr har inkludert flere aminosyrer
i formuleringen av kyllingfôret. Med hjelp
av denne kunnskapen kan vi:
-	
-	
-	
-	
-	

Optimere aminosyresammensetningen
Redusere overskytende råprotein
Bidra til et sunnere tarmmiljø
Bidra til bedre strøkvalitet
Bidra til mindre ammoniakk i fjøsmiljøet
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HARMONI
Hundseth Mølle
Dalebakken

Orkla
Røv Mølle

Ottadalen Mølle

Vinstra Bruk

Strand Unikorn

Ringerikes Kornsilo
Norgesfor AS
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Råde Mølle

– fôrsortiment til kyllinger

HARMONI
– FÔRSORTIMENT TIL KYLLINGER
Norgesfôr har et stort fôrsortiment
til kylling som kontinuerlig utvikles
for å dekke kyllingprodusentenes
behov for å velge slik at det passer
til alle forskjellige produksjoner og
hybrider under vekslende og for
skjellige forutsetninger for produk
sjon. Fôrblandingene fra Norgesfôr
overlapper hverandre og gir deg
som produsent stor frihet med
hensyn til å skreddersy din egen
fôrstrategi. De viktigste blanding
ene er omtalt nedenfor, men lokalt
tilbys flere blandinger som brukes
til blant annet regionale nisje
produksjoner. Dagens fôrsortiment
er tilpasset og justert både med
hensyn til næringsinnhold,
tilsetningsstoffer og råvarevalg for
å gi best mulige resultater uten
brukav koksidiostatika.

Vi ser i stor grad en økende
produksjon av kyllinger som
vokser litt saktere eller vesentlig
saktere enn standardkyllingen
vi har vært vant med i mange
år. Antallet hybrider i det norske
markedet er flere enn noensinne.
Dette avstedkommer et økende
antall fôrblandinger til kyllinger
fra N
 orgesfôr, slik at vi kan imøte
komme alle ønsker og behov.
Trenden går også i retning av at
man velger å fôre litt svakere,
for på denne måten å redusere
produksjonspresset på dyra. Dette
kan ha positive konsekvenser både
for strøkvalitet, dyrevelferd, redu
serte produksjonssykdommer og
en mindre belastet tarm. Dette er
forhold vi konsekvent søker å ta
hensyn til når vi formulerer fôr
blandingene våre.

FÔRSORTIMENTET TIL KYLLING

PECKSTONE

Harmoni Kylling Start

Norgesfôr satser mer på miljøberikelse
og kan nå tilby PECKStone til kyllingene.
PECKStone kan bidra til å:

Startfôr anbefales til slaktekyllingene fra
innsett til de er 10-14 dager. Fôret har høyt
proteininnhold og gir kyllingene en god
start. Vi anbefaler normalt 400 gram
startfôr pr. kylling av typen Ross 308. Andre
hybrider kan ha andre behov, og her tilbyr
Norgesfôr gjerne fôringsråd til den enkelte.
Startfôret er spesielt tilpasset de unge
kyllingenes sensitive fordøyelseskanal som
er i rask utvikling i denne perioden. Det
legges ekstra stor vekt på råvarevalget for
dette fôret. I Kylling Start bruker vi både
funksjonelle råvarer og gode tilsetnings
stoffer for å bygge en frisk og sterk tarm.
Fôring på papir sammen med hyppige
besøk i kyllinghuset i starten, er med på
å sikre at kyllingen får i seg fôr det første
døgnet. Det er viktig for å sikre god utvik
ling av tarmen og fordøyelsessystemet.
En velutviklet tarm er avgjørende for godt
fôropptak, god fôrutnyttelse og god helse.
Både råvarene og fôrets struktur er tilpasset
den lille kyllingen.

Harmoni Kylling Vekst
Kylling Vekst er vårt mest proteinrike vekst
fôr. Det kan brukes fra kyllingene er
10 dager gamle og fram til slakting ved om
lag 30 dager. Vekst gir sterk tilvekst forut
satt en livskraftig kylling og et godt miljø.
Tilsatt organiske syrer og probiotika for
bedre tarmhelse.

- Redusere stress
- Fremme aktivitet og naturlig adferd
- Forebygge fjørplukking og kannibalisme
- Oppnå naturlig nebbsliping
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Harmoni Kylling Sakte
Kylling Sakte er et forholdsvis svakt vekstfôr
som er spesielt utviklet for litt saktere
voksende kyllinger. Avhengig av hybrid
krever disse kyllingene svakere fôr enn de
tradisjonelle typene vekstfôr som Kylling
Vekst og Kylling Ressurs.

Harmoni Kylling Margin
Kylling Margin er et mindre konsentrert og
rimelig vekstfôr sammenlignet med Kylling
Ressurs. Til friske og raske kyllinger i god
vekst kan Harmoni Kylling Margin gi gode
økonomiske resultater ved bruk fra 3 ukers
alder og fram til slakting.

Harmoni Kylling Ressurs

Harmoni Kylling Spurt

Kylling Ressurs er et rimeligere og litt svak
ere vekstfôr. Under forhold hvor kyllingen
ikke tåler å vokse så fort, opplever mange
bedre økonomisk sluttresultat ved å bruke
ressursfôret. Ressurs kan brukes fra kylling
ene er 10 dager gamle og fram til slakting.
Også Ressurs er tilsatt organiske syrer for
bedre tarmhelse.

Dette er et energirikt vekstfôr fra N
 orgesfôr
som anbefales til kyllinger som har et
veletablert fôropptak, skal bli litt større
og kanskje slaktes litt senere. Energi- og
proteininnholdet er tilpasset kyllingen fra
den er ca. 25 dager og fram til 35 dagers
alder. Kylling Spurt holder farten og til
veksten oppe.

