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Harmoni
– fôrsor�ment �l kyllinger
Norgesfôr har et stort fôrsor�ment �l kylling
som kon�nuerlig utvikles for å dekke
kyllingprodusentenes behov for å velge slik
at det passer �l alle forskjellige produksjoner
og hybrider under vekslende og forskjellige
forutsetninger for produksjon.
Fôrblandingene fra Norgesfôr overlapper
hverandre og gir deg som produsent stor frihet
med hensyn �l å skreddersy din egen fôrstrategi.
De vik�gste blandingene er omtalt nedenfor,
men lokalt �lbys ﬂere blandinger som brukes �l
blant annet regionale nisjeproduksjoner.
Dagens fôrsor�ment er �lpasset og justert både
med hensyn �l næringsinnhold, �lsetningsstoﬀer
og råvarevalg for å gi best mulige resultater uten
bruk av koksidiosta�ka.

Vi ser i stor grad en økende produksjon av
kyllinger som vokser li� saktere eller vesentlig
saktere enn standardkyllingen vi har vært vant
med i mange år.
Antallet hybrider i det norske markedet er ﬂere
enn noensinne. De�e avstedkommer et økende
antall fôr blandinger �l kyllinger fra Norgesfôr, slik
at vi kan imøtekomme alle ønsker og behov.
Trenden går også i retning av at man velger å
fôre li� svakere, for på denne måten å redusere
produksjonspresset på dyra.
De�e kan ha posi�ve konsekvenser både
for strøkvalitet, dyrevelferd, reduserte
produksjonssykdommer og en mindre belastet
tarm. De�e er forhold vi konsekvent søker å ta
hensyn �l når vi formulerer fôrblandingene våre.

Svært gode resultater!

Vi har den siste �den u�ørt ulike �lpasninger for å oppnå
et enda bedre kyllingfôr.
De�e har primært ha� fokus på god tarmhelse, økt �lvekst
og bedre produsentøkonomi.
Disse endringene har gi� svært gode resultater
i slaktekyllingproduksjonen!
Resultatene viser god �lvekst, lavt fôrforbruk, lav CV
og lave kassasjonstall.

Fôrsor�ment kylling:
Harmoni Kylling Start – proteinrikt star�ôr �l kyllingene fra de er
0-14 dager gamle. De�e fôret skal sørge for god tarmutvikling
som er avgjørende for godt fôropptak, god fôrutny�else og helse.
Harmoni Kylling Ressurs – vår bestselger som kan brukes
fra 10 dagers alder og frem �l slak�ng
Harmoni Kylling Vekst – veks�ôr som kan brukes fra 10 dagers
alder og fram �l slak�ng
Harmoni Kylling Margin – mindre konsentrert og rimeligere
veks�ôr som kan brukes for å justere ﬂokker med god �lvekst
Harmoni Kylling Spurt – energirikt fôr som kan brukes fra
ca. 25 dagers alder og fram �l slak�ng

Fôrsor�ment �l kylling
Harmoni Kylling Start
Star�ôr anbefales �l slaktekyllingene fra innse�
�l de er 10-14 dager. Fôret har høyt proteininnhold og gir kyllingene en god start.
Vi anbefaler normalt 400 gram star�ôr pr. kylling
av typen Ross 308. Andre hybrider kan ha andre
behov, og her �lbyr Norgesfôr gjerne fôringsråd
�l den enkelte. Star�ôret er spesielt �lpasset de
unge kyllingenes sensi�ve fordøyelseskanal som
er i rask utvikling i denne perioden.
Det legges ekstra stor vekt på råvarevalget
for de�e fôret. I Kylling Start bruker vi både
funksjonelle råvarer og gode �lsetningsstoﬀer
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
vik�g for å sikre god utvikling av tarmen og
fordøyelsessystemet.
En velutviklet tarm er avgjørende for godt
fôropptak, god fôrutny�else og god helse.
Både råvarene og fôrets struktur er �lpasset
den lille kyllingen.

Harmoni Kylling Vekst
Kylling Vekst er vårt mest proteinrike veks�ôr.
Det kan brukes fra kyllingene er 10 dager gamle
og fram �l slak�ng ved om lag 30 dager.
Vekst gir sterk �lvekst forutsa� en livskra�ig
kylling og et godt miljø. Tilsa� organiske syrer
og probio�ka for bedre tarmhelse.

Harmoni Kylling Ressurs
Kylling Ressurs er et rimeligere og li� svakere
veks�ôr. Under forhold hvor kyllingen ikke tåler å
vokse så fort, opplever mange bedre økonomisk
slu�resultat ved å bruke ressursfôret. Ressurs kan
brukes fra kyllingene er 10 dager gamle og fram �l
slak�ng. Også Ressurs er �lsa� organiske syrer for
bedre tarmhelse.

Harmoni Kylling Margin
Kylling Margin er et mindre konsentrert og rimelig
veks�ôr 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 �l slak�ng.

Harmoni Kylling Spurt
De�e er et energirikt veks�ôr fra Norgesfôr
som anbefales �l kyllinger som har et
vel etablert fôropptak, skal bli li� større
og kanskje slaktes li� senere. Energi og proteininnholdet er �lpasset kyllingen fra den er ca. 25
dager og fram �l 35 dagers alder. Kylling Spurt
holder farten og �lveksten oppe.

Miljøberikelse
Hakkestein (Peckstone)

• Fremmer ak�vitet og naturlig adferd
• Reduserer stress
• Bidrar �l naturlig nebbsliping
Peckstone �l kylling leveres i to forskjellige
hardhetsgrader: Medium og hard.
Vurder behovet underveis, men
ca. 1 stein pr. 1000 dyr.

Luserne; varmebehandlet,
kortklipt og hardpakket høy
i 20 kg baller
•
•
•
•
•

Ak�viserer kyllingene
Me�hetsfølelse
Reduserer aggresivitet
Reduserer �ørplukking
S�mulerer krås og tarm

Heng luserneballene opp i et ne�
fra taket så varer de lenger.

Kråsgrus

Norgesfôr-møllene fører nå også «ekte»
kråsgrus av kvarts som ikke inneholder
kalsium. Kyllinger søker naturlig e�er småstein
som legger seg i kråsen.
Kråsgrus s�mulerer naturlig adferd,
tarmfunksjon og fordøyelse. Vi anbefaler
1-2 gram pr. kylling én gang pr. uke.
Kråsgrusen er på 2-3,5 mm og leveres
i 25 kg sekker.

Aminosyrer i op�meringen

Liebigs minimumslov innen landbruksvitenskap
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 de�e enkelt
illustreres ved hjelp av Liebigs tønne.
Norgesfôr har inkludert ﬂere aminosyrer
i formuleringen av kyllingfôret.
Med hjelp av denne kunnskapen kan vi:
• Op�mere aminosyresammensetningen
• Redusere overskytende råprotein
• Bidra �l et sunnere tarmmiljø
• Bidra �l bedre strøkvalitet
• Bidra �l mindre ammoniakk i �øsmiljøet

Moderne bes�llingsløsninger
!
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Vi har utviklet en moderne og eﬀek�v APP. Den kan beny�es �l bes�lling
av kra�fôr 24 �mer i døgnet – 7 dager i uken. I �llegg gir den nye APP’n
en god oversikt over di� kundeforhold og dine kjøp.
Vår WEB og APP løsning har felles innlogging.
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Våre digitale bes�llingsløsninger utvikles
fortløpende �l ny�e for våre kunder.

Last ned
vår nye app!

Logg inn

Våre kunder kan laste ned vår nye app
hos AppStore eller Google Play.
Bruk søkeordet: Strand Norgesfôr
Hvis du trenger brukernavn og passord
– ta kontakt med vårt kundesenter
på telefon: 62 35 15 00.
De gir deg �lgang og opplæring
i bruk av den nye appen.

VÅ R E M E D L E M S B E D R I F T E R :
Hundseth Mølle

NAMDALSEID

74 22 71 70

Hurum Mølle

KLOKKARSTUA

32 79 80 06

Mysen Kornsilo og Mølle

MYSEN

69 84 63 30

Orkla Kornsilo og Mølne

FANNREM

72 48 75 50

O�adalen Mølle

LOM

61 21 18 20

Ringerikes Kornsilo

HØNEFOSS

32 18 10 00

Røv Mølle

VINDØLA

71 65 86 60

Strand Unikorn

MOELV

62 35 15 00

Ves�oldmøllene

ANDEBU

47 79 00 00

Vinstra Bruks Mølle

VINSTRA

61 29 01 20
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