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Det er gledelig å se � lbake på 2022 hvor fôret fra Norgesfôr bidro � l 
gode resultater hos våre kunder. Det var i 2019 vi etablerte vårt nye 
fôringsprogram med fem faser, men siden den gang har det skjedd 
mye for å � lpasse seg fôring av kalkuner uten bruk av koksidiosta� ka. 
Alt fôret fra Norgesfôr er nå godt � lpasset fôring uten bruk av 
koksidiosta� ka.

For å bidra � l å oppnå de gode produksjonsresultatene, lav dødelighet 
og kassasjon samt få tråputesår, har Norgesfôr fokusert på balansert 
næringsinnhold, funksjonelle råvarer, gode � lsetningsstoff er og et 
rasjonelt fôringsprogram.

Sam� dig er det hevet over enhver tvil at et enda større ansvar 
enn � dligere nå ligger i produsentenes hender. Det gjelder ikke 
minst rik� g stell av dyra, men også velfungerende tekniske løsninger 
i dri� sbygningen. Og som all� d er vi også avhengige av godt 
dyremateriale.Med godt samarbeid kan vi all� d bli bedre. 

Verdens beste kalkunfôr er ikke laget ennå – vi jobber med saken.

Dag Henning Edvardsen
Utviklingssjef �ørfefôr 
Norgesfôr

Gode resultater i 2022
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Kalkun 0-2 er Norgesfôrs star� ôr for kalkuner, og 
vi anbefaler normalt ca. 400 gram/dyr � l fôring 
i de to første ukene.

Fôret er spesielt � lpasset de unge kyllingenes 
spesielle behov og sensi� ve fordøyelseskanal som 
er i rask utvikling i denne perioden. Derfor legges 
det ekstra stor vekt på råvarevalget i de� e fôret. I 
Kalkun 0-2 bruker vi både funksjonelle råvarer og 
gode � lsetninger for å etablere en frisk og sterk 

tarm, og dermed legge forholdene best mulig 
� l re� e for en frisk kalkun som vokser godt.

Vi anbefaler fôring på papir og hyppig � lsyn 
de første dagene. Regelmessig oppfølging og 
ak� vering av dyra det første døgnet skal resultere 
i at så godt som alle dyra har spist fôr og fylt 
kroa. Fôret leveres som granulat eller kortklipt 
tynn pellets. 

Kalkun 6-9 er det fôret som skal brukes fra 
6 ukers alder.

Innholdet av aminosyrer og protein trappes ned 
e� er hvert som dyra blir eldre, mens behovet 
for energi øker. De� e er i henhold � l Aviagen 
sine anbefalinger, men � lpasset behovene under 
norske forhold. Dyra er inne i en ømtålig periode 
for koksidiose og tarmbetennelser, men 
aminosyrenivået er ivareta�  for best mulig 
� lvekst. Også her � lse� er vi fl ere produkter for 
å trygge god tarmhelse. 

Kalkunene er imidler� d fortsa�  sårbare og 
følsomme for å få for sterkt fôr. Som produsent 
må du hele � da følge med på om dyra spiser 
og drikker som forventet og at de har normal 
avføring. Hvis kalkunene sturer og har unormal 
avføring, anbefaler vi også ved denne alderen 
at du tynner ut fôrstyrken ved å gi en andel 
Kalkun 12-20.

Dersom det ikke oppstår problemer med bløt 
gjødsel mot slu� en av perioden, kan denne 
blandingen brukes i y� erligere 1 � l 2 uker for å 
maksimere � lveksten, særlig for hanene. Kalkun 
6-9 er pelletert. For hard pellets er ikke guns� g 
for � ørfe, så du må likevel regne med at det blir 
noen fi nstoff er.

Kalkun 2-6 er det anbefalte fôrvalget e� er 
star� ôr. 

Det er fortsa�  behov for mye proteiner og 
aminosyrer for å ivareta god vekst hos kalkunene, 
men med økt fokus på aminosyrene har vi klart 
å redusere nivået av råprotein i disse mest 
proteinrike blandingene. I Kalkun 2-6 er det 
fortsa�  en god dose av � lsetninger for å ivareta 
tarmhelsa hos de unge kalkunene. 

Dersom fôringa blir for sterk og kalkunene sturer 
og har unormal avføring, anbefaler vi at du tynner 
ut Kalkun 2-6 med Kalkun 12-20 for på denne 
måten å fôre svakere � l de blir bedre i magen.

Vi anbefaler å bruke Harmoni Kalkun 2-6 fram 
� l 6 ukers alder, og det kan påregnes et behov 
på om lag 3,5 kg/dyr. Fôret leveres vanligvis i 
pelletert form, men det kan være guns� g å ta 
en liten leveranse sammen med Kalkun 0-2 i 
granulert eller kortklipt struktur for å få � l en 
bedre overgang.

HARMONI Kalkun 0-2 

HARMONI Kalkun 2-6 

HARMONI Kalkun 6-9 



Harmoni Kalkun 9-12 ble innført i forbindelse 
med oppstarten av den monensin-frie fôringa for 
å ha en mer korrekt fôrstyrke i denne perioden. 

Aminosyrene og råprotein-nivået er godt ivareta� , 
men energinivået er høyere e� ersom dyra nå 
har bli�  eldre. Det er vår erfaring at denne 
fôrblandingen er bedre balansert � l å ivareta 
� lveksten hos dyra ved 9-12 ukers alder uten at 
det går utover tarmhelse og strøkvalitet. 

Fôring uten monensin er li�  le� ere nå som dyra 
har bli�  eldre, men vi lager likevel de� e fôret med 
et visst innslag av � lsetninger som er guns� ge 
for tarmhelsa.

Kalkun 9-12 kan brukes lenger fram mot slak� ng, 
særlig � l haner, dersom det ikke oppstår 
problemer med bløt gjødsel og strøkvalitet, 
men fôrpris og god � lvekst med Kalkun 12-20 
� lsier at det er på � de å by� e fôr igjen. Kalkun 
9-12 er pelletert.

Dagens Kalkun 12-20 er en mer energirik 
fôrblanding med noe lavere innhold av 
aminosyrer og protein enn � dligere. 

Hanene som nå skal vokse seg store de neste 
ukene krever mye energi, men spiser også mye 
fôr og trenger ikke så høyt innhold av protein og 
aminosyrer. 

De� e er vik� g for at tarmen skal fungere godt, slik 
at vi unngår unødig blø�  strø og ammoniakk som 
begge deler øker faren for tråputesår.

Kalkun 12-20 har vist seg å ha en rik� g 
komposisjon med hensyn � l å oppnå ønsket 
� lvekst sam� dig som dyrevelferden ivaretas slik 
at de store og tunge dyra ikke plages med mye 
tråputer. Fôret er pelletert.

HARMONI Kalkun 9-12 

HARMONI Kalkun 12-20 



Hakkestein (Peckstone)
• Fremmer ak� vitet og naturlig adferd
• Reduserer stress
• Bidrar � l naturlig nebbsliping

Til kalkuner beny� es mest Peckstone hard, 
men � l eldre dyr kan det også være aktuelt 
å bruke den aller hardeste som heter 
Peckstone ekstra hard.
Vurder behovet underveis, men 
ca. 1 stein pr. 1000 dyr.

Luserne; varmebehandlet, 
kortklipt og hardpakket høy 
i 20 kg baller 
• Ak� viserer kalkunene
• Gir me� hetsfølelse
• Reduserer aggressivitet
• Reduserer � ørplukking
• S� mulerer krås og tarm

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

Miljøberikelse

Kråsgrus
Norgesfôr-møllene fører også «ekte» kråsgrus 
av kvarts som ikke inneholder kalsium. 
Fjørfe søker naturlig e� er småstein som 
legger seg i kråsen og bidrar � l å knuse fôret 
som dyra spiser. 

Kråsgrus s� mulerer naturlig adferd, 
tarmfunksjon og fordøyelse. Vi anbefaler 
en fi n kråsgrus (2,0-3,5 mm) som kan doseres 
med 5 gram pr. dyr og uke de første fi re ukene. 
Fra 5 � l 10 ukers alder anbefaler vi en grovere 
kråsgrus (3-6 mm) som kan doseres økende 
fra 10 � l 20 gram pr. dyr og uke. 

E� er at hønene er slaktet, kan hanene fortse� e 
å få denne kråsgrusen eller noe som er enda 
grovere (10-12 mm) dersom det er � lgjengelig.
Kråsgrus leveres i 25 kg sekker.
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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

Følg oss på Facebook!
/ Norgesfor AS

Norgesfôr AS
Akershusstranda 27, 0150 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
post@norgesfor.no, 
www.norgesfor.no


