
Ny fôr-struktur til verpehøner  
og nyheten Harmoni Verpekraft  
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Ny struktur verpefôr                                    
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ET!Strand Unikorn leverer i dag et betydelig kvantum kraftfôr til produsenter av konsumegg 
i fylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Buskerud. Tilgjengelige produksjonstall viser 
at kraftfôret sammen med bondens innsats gir svært gode resultater. I 2018 investerte 
Strand Unikorn i en ny produksjonslinje tilknyttet kraftfôrfabrikken i Moelv. Denne linja 
gir mulighet til å produsere flere ulike strukturer.  

Med bakgrunn i disse erfaringene har vi videreutviklet Harmoni-strukturen ytterligere, 
og lanserer nå en ny og enda bedre struktur for verpehøner. 

Den nye strukturen består av en grov indre struktur, som har mange fordeler for høna, 
spesielt når det kommer til helse og dyrevelferd:

■ Grov indre struktur vil være med på å stimulere til et godt fôropptak  
i oppverpingsperioden

■ Grov indre struktur gir lengre spisetid og høyere metthetsfølelse,  
noe som kan være med på å minske stress og fjørplukking blant hønene

■ Optimal kråsutvikling, som fører til god utnyttelse av fôret og samtidig 
 reduserer risikoen for tarmsykdommer    

■ Tørrere avføring, som kan føre til mindre andel møkkete egg 

 

VÅR NYE STRUKTUR  
HAR FÅTT NAVNET  
HARMONI ULTRA
Alle våre fôrslag til verpehøner vil på sikt 

produseres med denne nye grove indre 

strukturen. 

Overgangen til ny struktur forventes  

å ha svært god påvirkning på høna, slik  

at overgang kan foretas når du måtte  

ønske i innsettet.

NY STRUKTUR

GAMMEL STRUKTUR

NY STRUKTUR BLØT

GAMMEL STRUKTUR BLØT



NY BLANDING….                                          

Harmoni Verpekraft                 
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ET!Strand Unikorn jobber hardt for å utvikle sortimentet til alle dyreslag.  
I det siste har vi hatt høyt fokus på nytt fôr til verpehøner.  
Dette har fått navnet Harmoni Verpekraft.    

NÅR BRUKES DET NYE FÔRET?

Harmoni Verpekraft egner seg spesielt godt til DeKalb, men det kan også  
brukes til Lohmann flokker der lavt fôrforbruk under oppverping er en utfordring. 

Det er veldig viktig å gi hønene en god start. Dette er avgjørende for god  
utholdenhet gjennom hele innsettet og for total økonomien.

«Harmoni Verpekraft» brukes mellom «Harmoni Verpeklar» og  
«Harmoni Verpetopp», fra ca. 18 til 25 uker

HVORFOR BRUKE DET NYE FÔRET?
■ For å få eggvekta raskt opp

■ For å sikre optimalt fôropptak under oppverping 

■ For å bygge ei robust høne slik at en forebygger dropp mot slutten av produksjonen

■ Bedre tilførsel av riktige næringsstoffer til unge høner som både skal vokse og verpe

■ Trygge en langvarig og høy eggproduksjon

■ Sikre god fjørdrakt 

FAKTA OM HARMONI VERPEKRAFT
■ Høyere energi-innhold enn øvrige verpefôr i Harmoni-serien

■ Høyere råprotein-innhold

■ Høyere innhold av viktige aminosyrer

■ Høyere innhold av linolsyre

■ Mineralinnhold ytterligere tilpasset tidlig verpefase

Egner  

seg spesielt 

godt til  

DeKalb



Ta kontakt med  
en av våre rådgivere i dag!

Bestilling?  

Ring: 62 35 15 00
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Strand Unikorn AS
Postadresse: PB 103, 2391 Moelv
Besøksadresse: Strandveien 15, 2390 Moelv
Tlf: 62 35 15 00, post@strandunikorn.no

www.strandunikorn.no
Følg oss på Facebook!
/ Strand Unikorn AS

Alltid der for deg

Emma Bogsti
Fagsjef Fjørfe

Tlf: 90 81 87 04
ebo@strandunikorn.no

Ole Kristian Barli
Fagrådgiver Fjørfe

Tlf. 90 86 79 64
okb@strandunikorn.no

Emma er utdannet sivilagronom fra NMBU
med spesialkompetanse innen husdyrernæring.
Emma har faglig hovedansvar innen oppal,
rugeegg og slaktekylling. Hun kommer fra
en gård med rugeeggproduksjon.

Vi bistår gjerne med gode råd om fôringsstrategier.  
Sammen kan vi finne den optimale løsningen for din flokk. 

Ole Kristian jobber som kraftfôr konsulent fjørfe.  
Familien driver gård med egen eggproduksjon på 7.500 høner.
Han jobber hovedsakelig mot konsumeggprodusenter,
men har også rådgivererfaring innen oppal, rugeegg  
og slaktekylling.


