
  

Vårt kalkunfôr leverer svært gode resultater

Harmoni Kalkun

for degnorgesfor.no



HARMONI Kalkun 0-2 
(standard inneholder koksidiosta� ka) 

Star� ôr fra 0-14 dagers alder.
Fôret er spesielt � lpasset de unge 
kalkunkyllingenes sensi� ve 
fordøyelseskanal som er i rask utvikling 
i denne perioden. Det legges ekstra stor 
vekt på råvarevalget i de� e fôret. 

Leveres 2,5 mm granulat. 

HARMONI Kalkun 9-12 

Veks� ôr fra 9 ukers alder. Beny� es frem � l 
ca. 12 ukers alder. Kan beny� es ut innse� et 
om det ikke oppstår u� ordringer med bløt 
gjødsel og ønsker å booste � lveksten. 

Leveres i 3,5 mm pellets. 

HARMONI Kalkun 12-20 

Slu� blanding fra 12 ukers alder. 
Kan beny� es ved � dligere alder ved 
u� ordringer med bløt gjødsel. 

Leveres som 3,5 mm pellets. 

HARMONI Kalkun 6-9 
(standard inneholder koksidiosta� ka)

Veks� ôr fra 6 ukers alder. Redusert 
råprotein og høyere energiinnhold. 
Aminosyrene er ivareta�  for best mulig 
� lvekst. 

Levers som 3,5 mm pellets.

HARMONI Kalkun 2-6 
(standard inneholder koksidiosta� ka) 

Veks� ôr fra 14 dagers alder og frem � l ca. 6 
ukers alder. Es� mert mengde om lag 3,5 kg/
kalkun. 

Leveres som 2,5 mm pellets.



Norgesfôrkjeden driver egen produktutvikling i regi av Norgesfôr AS. 

Dag Henning Edvardsen er utviklingssjef � ørfefôr hos Norgesfôr AS. 
Vi følger den internasjonale kunnskapsutviklingen for � ørfe og � lpasser 
� l norske forhold. På en del områder skiller forholdene for � ørfehold 
i Norge seg så vidt mye fra omverden at vi kan og bør velge våre egne 
løsninger.  

Sor� mentet � l kalkuner består av fem kra� fôrslag som er � lpasset 
livsfasene fra daggammel � l slakt. Energiinnholdet i fôrslagene er typisk 
s� gende med alder, mens det er de yngste dyra som har størst behov for 
protein og aminosyrer. 

Sam� dig som aminosyrer og protein er en forutsetning for � lvekst, er 
begrenset mengde protein og balansert aminosyresammensetning guns� g 
for å unngå uønsket oppblomstring av bakterier i tarmen. Denne 
balansegangen har bli�  mer krevende når vi nå i fellesskap gjør vårt 
beste for å lykkes med monensinfri fôring.

Monensinfri fôring er krevende med hensyn � l fôrutvikling, og monensin 
synes ikke å la seg ersta� e fullt ut av andre � lsetningsstoff er. Da blir 
samspillet mellom dyra, fôret og miljøet enda vik� gere, og det kan se ut � l 
at godt management i kalkunhuset får større betydning for å lykkes enn før. 

Norgesfôrmøllene fører gode miljøprodukter og � lbyr god dialog med 
kalkunprodusenten, alene og i fellesskap med andre produsenter, for at vi 
skal nå målet om god kalkunproduksjon.

Dag Henning Edvardsen
Utviklingssjef �ørfefôr 
Norgesfôr

Produktutvikling
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Norgesfôr AS
Akershusstranda 27, 0150 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
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iaFølg oss på Facebook!

/ Norgesfor AS

Moderne bes� llingsløsninger
Vi har utviklet en moderne og eff ek� 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. 

Våre digitale bes� llingsløsninger utvikles 
fortløpende � l ny� e for våre kunder.

Last ned 
vår nye app! 
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.

NYHET!
Nå kan du bestille

24 timer i døgnet 

- hele uken.

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

Logg inn


