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Fôrsor� mentet og produktutviklingen
Norgesfôr har et fôrsor� ment med fem 
forskjellige fôrblandinger � l de vanlige 
kyllingproduksjonene. Vi velger å ha et stort 
sor� ment for å dekke de forskjellige behovene 
som kan variere med års� d, dyremateriale, 
sjukdom og fôrråvarer. 

Fôrblandingene fra Norgesfôr overlapper 
hverandre � l dels, men gir deg som produsent 
stor frihet med hensyn � l å skreddersy din egen 
fôringsstrategi.  De vanligste blandingene er 
omtalt på de neste to sidene, men lokalt � lbys 
fl ere blandinger som brukes � l blant annet 
regionale nisje produksjoner. 

Verden omkring oss forandrer seg kon� nuerlig, og 
i de senere månedene har vi derfor gjennomført 
mange � ltak for å � lpasse fôrslagene våre best 
mulig � l dagens situasjon. 

• Høyere dosering av de re� e enzymene bidrar 
� l bedre fôrutny�  ng og mindre næringsstoff er 
som forsvinner ut med gjødsla.

• Nye mikromineraler bedrer � lførselen � l 
kyllingene og reduserer forurensing fra gjødsel.

• Flere nye tarmhelseprodukter er ta�  i bruk.

• Forbedret aminosyrebalanse.

Med forbedret aminosyrebalanse stemmer 
aminosyresammensetningen bedre med 
kyllingenes behov. Det gjør at innholdet av 
råprotein blir mindre, og dermed mindre næring 
� l bakteriefl oraen i tarmen. De� e reduserer 
risikoen for tarmforstyrrelser og våt avføring.

Dagens sor� ment har beholdt navnene sine, 
men endringene gjør at hver enkelt fôrblanding 
fremstår som mer forskjellige fra hverandre, 
og med et tydeligere bruksområde. Vi håper 
både du og kyllingene vil se� e pris på 
oppgraderingene.

Liebigs minimumslov innen landbruks vitenskap 
sier at veksten hos planter og dyr er begrenset 
av det næringsstoff et 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 fl ere 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

Aminosyrer i op� meringen



Kylling Vekst er veks� ôret med 
høyest aminosyreinnhold og 
som derfor er best egnet � l å 
ivareta � lveksten hos kyllingene 
e� er at star� ôret er brukt opp. 

Veks� ôret har nå høyere 
aminosyreinnhold enn � dligere. 
Vi anbefaler at det brukes fra 
10-17 dager (ca. 400 g/kylling) eller fra 10-23 
dager (ca. 1 kg/kylling). 

Vekst gir høy � lvekst hos en frisk 
kylling med en sunn tarm. 

Vekst er nå � lsa�  fl ere 
«tarmhelseprodukter» enn � dligere 
for å bidra � l god tarmhelse.

Harmoni Kylling Start

Harmoni Kylling Vekst

Kylling Ressurs er et rimeligere og li�  
svakere veks� ôr. 

Under forhold hvor kyllingene ikke 
tåler å vokse så fort, eller når 
kyllingene og andre faktorer er på 
topp, opplever mange bedre økonomisk 
slu� resultat ved å bruke ressursfôret. 

Fôret kan altså brukes fra 10 dagers 
alder og fram � l slak� ng, men vår 
anbefaling vil være at Kylling Ressurs 
brukes e� er Start og Vekst fra dag 
18 eller dag 24 � l slak� ng.

Også Kylling Ressurs er nå � lsa�  fl ere 
«tarmhelseprodukter» enn � dligere.

Harmoni Kylling Ressurs 

Star� ôr anbefales � l slaktekyllingene fra innse�  
� l de er minimum 10 dager. 

Det proteinrike fôret gir kyllingene en god 
start, og sørger for god tarmutvikling 
som er avgjørende for god fôrutny�  ng 
og � lvekst i fortse� elsen. 

Vi anbefaler normalt 400 gram star� ôr 
pr. kylling, men behovet kan variere med 
management og valg av hybrid. 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 � lsetningsstoff er for å 
bygge en frisk og sterk tarm. 

Utstrakt bruk av papir � l å fôre på og 
te�  oppfølging av kyllingenes fôr- og 

vannopptak de første to døgnene er vik� g 
for å få kyllingene godt i gang. 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. Fôrets 
struktur er � lpasset den lille kyllingen. 

Harmoni Kylling Vekst

Kylling Ressurs er et rimeligere og li�  

topp, opplever mange bedre økonomisk 

Fôret kan altså brukes fra 10 dagers 
alder og fram � l slak� ng, men vår 
anbefaling vil være at Kylling Ressurs 

Også Kylling Ressurs er nå � lsa�  fl ere 
«tarmhelseprodukter» enn � dligere.

Harmoni Kylling Ressurs 



Harmoni Kylling Spurt
Vi har økt aminosyreinnholdet i Kylling Spurt 
slik at det tydeligere enn før skal være det 
kra� igste veks� ôret som er � lpasset siste 
del av veks� asen når kyllingene er eldre 
enn 23 dager.

Høyt energiinnhold og høyt aminosyre-
innhold. Spurt sørger for god � lvekst på 
slu� en hvis vektene henger li�  e� er ved 
tre ukers alder.

Spurt er � lpasset kyllingen e� er at den mest 
kri� ske perioden er over, og inneholder 

derfor en mindre omfa� ende pakke 
av tarmhelseprodukter.

Harmoni Kylling Margin
Kylling Margin er et veks� ôr � l den siste delen av 
innse� et (e� er 23 dager) med lavere innhold 
av energi og aminosyrer enn Spurt. 

Hvis kyllingene har vokst svært godt slik 
at du ikke trenger å gi full gass for å nå 
målvekt, er Margin et rimelig alterna� v å 
fôre med fram mot slak� ng. Også Margin 
har få�  høyere aminosyreinnhold enn før, 

men fordi energiinnholdet er lavere, kan 
man forvente et høyere fôropptak ved 
bruk av Margin.

På samme måte som Spurt inneholder 
også Margin en enklere løsning av 

tarmhelseprodukter enn Vekst og 
Ressurs.

Alterna� ve fôringsregimer med avtakende fôrstyrke fra 1 � l 4:

Kylling Margin er et veks� ôr � l den siste delen av 
innse� et (e� er 23 dager) med lavere innhold 

men fordi energiinnholdet er lavere, kan 
man forvente et høyere fôropptak ved 

tarmhelseprodukter enn Vekst og 
Ressurs.

1

Kylling Start

Kylling Vekst Kylling Spurt

2 Kylling Vekst Kylling Ressurs

3 Kylling Ressurs

4 Kylling Ressurs Kylling Margin

0 Dager 10 17 23 35



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
• 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 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.

Torv
Spør din fôrleverandør om torv � l strøbad.
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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


