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• For å få eggvekta raskt opp.

• For å sikre optimalt fôropptak under
oppverping.

• For å bygge ei robust høne og
forebygge dropp mot slutten av
produksjonen.

• For å sikre tilførsel av viktige
næringsstoffer til unge høner som både
vokser og verper.

• For å trygge en langvarig og høy
eggproduksjon.

• For å sikre en god fjørdrakt.

HARMONI Verpekraft
- et nytt og kraftigere verpefôr!

Norgesfôr har utviklet et nytt verpefôr med høyere innhold av energi og viktige 
aminosyrer til unge verpehøner. Fôret skal brukes fra oppverping til ca. 25 - 28 ukers 
alder. Det egner seg spesielt godt til Dekalb høner, men også til Lohmann-flokker der lavt 
fôrforbruk hos de unge hønene er en utfordring.

HARMONI Verpekraft egner seg spesielt godt til Dekalb høner, men også til 
Lohmann-flokker der lavt fôropptak (mindre enn 100 gram) under 
oppverping er en utfordring.

Alltid der for deg

Spesielt 

godt egnet ti
l 

Dekalb!

Hvorfor bruke Harmoni Verpekraft?



Følg oss på Facebook!
/ Norgesfor

HARMONI Oppal 0-8
HARMONI Oppal 0-8 er tilpasset oppal av kyllinger av verperaser fra 
daggammel og opp til 8 ukers alder.

HARMONI Oppal 8-16
HARMONI Oppdal 8-16 er tilpasset verperaser fra 8 til 16 ukers alder, 
men bør også benyttes til høner som settes inn i verpehuset før 16 
ukers alder. Unghøna bør flyttes til hønehuset senest ved 16 ukers alder 
for å sikre tidlig nok tilvenning til nytt bomiljø. Overvåking av fôropptak 
er viktig fra første dag av innsettet. Husk å få informasjon om dyras 
jevnhet, vekt/vektutvikling og fôropptak i oppdrettet/oppalet når du 
mottar hønene. Vær også bevisst at unghøner gjerne faller litt i vekt 
under transporten fra oppdretter til eggprodusent.

HARMONI Verpeklar
HARMONI Verpeklar er beregnet brukt fra 16 - 17 ukers alder til 
begynnende verping. Brukstid for denne fôrtypen vil variere, men ved 
2 % verping bør man foreta skifte til neste fôrsort. Fôropptak og dyras 
vektutvikling er nyttige kontrollparametre før verpingen er igang. 
Kroppsvekten bør øke med ca. 40 gram pr.uke, eller i snitt 6-7 gram 
pr. dag.

HARMONI Verpekraft - NYHET!
Verpekraft er det kraftigste verpefôret fra Norgesfôrkjeden, og er 
beregnet på unghøner fra begynnende verping ved 18/19 uker og fram 
til hønenes fôropptak overstiger 100 gram pr. dyr og dag. Verpekraft 
bidrar til rask økning i eggvekt og ivaretar samtidig god tilvekst som 
gir ei mer robust høne utover i innsettet. Vær likevel nøye med ukentlig 
veiing av hønene for å følge med på om hønene har vedvarende 
tilvekst. Når den ukentlige tilveksten avtar og fôropptaket er mer enn 
100 gram pr. dyr og dag (typisk ved 25 - 28 ukers alder), er tiden inne 
for å bytte til Verpetopp.

HARMONI Verpetopp
Harmoni Verpetopp er et proteinrikt verpefôr som er beregnet på 
høytytende verpehøner med fôropptak over 100 gram pr. dyr og dag. 
Verpetopp kan også benyttes direkte etter Harmoni Verpeklar ved 
begynnende verping om man har god erfaring med dette. Verpetopp 
benyttes fram til verpeprosent og eggmasse
(eggvekt x verpe%) har passert toppnivået. Det er mange forhold å ta 
hensyn til med tanke på når det er riktig å bytte til neste fase i fôringa, 
men ved 50 ukers alder vil det normalt være riktig å bytte til Harmoni 
Verpestabil. 

HARMONI Verpestabil - forsterket!
HARMONI Verpestabil er beregnet brukt til verpehøner rundt 50 ukers 
alder med stabil produksjon som er noe lavere enn toppnivået i 
verpeprosent og eggmasse. Fôrblandingen kan benyttes ut innsettet 
hvis produksjonen er høy og fôropptaket er moderat. Ved utfordringer 
med høyt fôropptak, store egg og/eller økende andel klink, anbefales 
det å skifte til Verpehonnør. Å bytte til Harmoni Verpehonnør kan ofte 
være aktuelt ved 65 ukers alder.

HARMONI Verpehonnør - forsterket!
HARMONI Verpehonnør er beregnet brukt fra 65 ukers alder og ut 
innsettet dersom det er utfordringer med høyt fôropptak, store egg 
og/eller økende andel klinkegg. Verpehonnør inneholder mer kalsium 
enn Verpestabil.

Husk alltid å snakke med fôrkonsulenten din før du bytter fôr!
Forsøk gjerne å lage myke overganger fra ett fôr til et annet.

Miljøberikelsesprodukter:

PECKStone til verpehøner:

• Reduserer stress
• Fremmer aktivitet og

naturlig adferd
• Forebygger fjørplukking

og kannibalisme
• Bidrar til naturlig

nebbsliping

Grov kalkstein eller skjellsand
Selv om Harmoni verpefôr 
inneholder de mengder av 
mineraler som er nødvendig for 
god skalldannelse, er det like 
fullt noen produsenter som 
ønsker å gi grov kalkstein eller 
skjellsand som tilskudd. Vi 
anbefaler i de tilfellene 1 gram 
pr. høne/dag (ved 40-50 ukers 
alder), økes til 2 gram mot 
slutten av innsettet.

Selen
Våre kraftfôrblandinger til 
livkyllinger og verpehøner 
inneholder også organisk 
bundet selen for økt 
selenopptak, større selenlager i 
dyret og mer selen i egget. 
Selen er viktig for 
immunsystemet og for god 
antioksidantstatus.

Lucerne, kortklipt og 
hardpakket høy i 20 kg baller.

• Aktiviserer hønene
• Gir metthetsfølelse
• Reduserer aggressivitet
• Reduserer fjørplukking
• Stimulerer krås og tarm




