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Vårkorn
Årets nyheter!
SE SIDE 10

NYTT fra Norgesfôr

Jordbruksfrø
Vi har frø � l alle formål.
SE SIDE 11

ATTÅT Melkebart Kalv 
Vi lanserer nå vår egen 
melkeerstatning � l kalv! 
SE SIDE 5

ATTÅT Biokull
ATTÅT Biokull er et � lskuddsfôr i småsekk 
� l kalv, lam, smågris og slaktegris.
SE SIDE 5

IDEAL Ultra
SE SIDE 6

NYHET!

NYHET!

Harmoni 

Verpefôr –

Nå ENDA 

bedre!Fjørfe
Harmoni Verpetopp Kalk
SE SIDE 8

NYHET!
Nå lanserer 

vi IDEAL Ultra

 til drektige 

purker!



Hva handler det om? 
Det handler om kraftfôr produksjon med kvalitet i alle ledd, 
innovasjon, lokal kunnskap, stort utvalg av såkorn, gjødsel, 
plantevern og alt bonden ellers trenger av driftsmidler.

Det handler om at alle dyr skal behandles med respekt.
At fôret vi gir dyrene skal være næringsrikt og smakfullt.

Det handler om å ha de beste fagrådgiverne i markedet.

Det handler om å øke norskandelen i kraftfôret vårt.

Det handler om å engasjere seg aktivt i bondens hverdag.
Kjeden er sammen for bondens beste! 

Det handler om å etterleve vår visjon – Alltid der for deg - 
hver eneste dag – hele året!

Og sist – men ikke minst – det handler om mennesker 
og verdens viktigste yrke: 

Det handler om 
produksjon av mat! 
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Levende gjær i kraft fôret
Vi har lang erfaring med ti lse�  ng av varmestabil levende
gjær i kraft fôrblandinger ti l drøvtyggere! 

Levende gjær bidrar ti l bedre vomfunksjon, og vi får 
konti nuerlig ti lbakemeldinger fra våre kunder om økt 
ytelse, høyere fett prosent i melka og bedre ti lvekst 
med levende gjær i kraft fôret. 

Hva er alkalisk korn?
I produksjonen av våre alkaliske kraft fôr bruker vi en 
konsentrert alkalisk råvare. Denne råvaren lages ved at 
det er en reaksjon mellom norsk bygg, urea og ulike 
reaksjonsfremmere som gir en alkalisk råvare med 

høyere råproteininnhold.

ALKA kraft fôr hindrer pH senkning i 
vomma ved større mengder sti velse 
i rasjonen.

Den alkaliske prosessen fører ti l at vi 
kan ha en høyere andel norske kornråvarer 

som øker andelen norsk protein og 
karbohydrater i kraft fôret.

Velg rikti g kraft fôr ti l ditt  grovfôr og ytelse!
Norgesfôr har et grunnsorti ment med kraft fôr ti l alle dyreslag. I ti llegg fi nnes lokale og spesialti lpassede blandinger. 
Bruk av lokale råvarer kombinert med stor fl eksibilitet gjør at vi er unike i forhold ti l kundeoppfølging og service. 

Vi legger stor vekt på eff ekti v kommunikasjon mellom deg som kunde og oss som kraft fôrleverandør. 
Sammen bidrar vi ti l at du når målene du har satt  for din produksjon.

reaksjonsfremmere som gir en alkalisk råvare med 
høyere råproteininnhold.konti nuerlig ti lbakemeldinger fra våre kunder om økt 

ALKA
vomma ved større mengder sti velse 

Den alkaliske prosessen fører ti l at vi 
kan ha en høyere andel norske kornråvarer 

som øker andelen norsk protein og 
karbohydrater i kraft fôret.

reaksjonsfremmere som gir en alkalisk råvare med reaksjonsfremmere som gir en alkalisk råvare med 

ALKA
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Ønsker du en opti mal fôrplan ti lpasset din besetning, 
ta grovfôrprøver og kontakt en av våre fôringsrådgivere 
så skreddersyr vi en plan for deg.

ATTÅT Melkebart Kalv
Vi lanserer nå vår egen melkeerstatning ti l kalv! 

Denne er produsert, utviklet og 
testet ut i Norge. Melkeerstatningen 
har opti mal næringsverdi og en 
høy norskandel (over 90% av 
melkepulveret er norsk). 

Bruk av egen teknologi beskytt er 
næringsstoff ene og øker 
fordøyeligheten. Inneholder 
tarmhelseproduktet Yang® 
(gjærcellevegger) som støtt er 
tarmhelse og immunforsvar. 

Forsøk har vist 50 g økt ti lvekst 
per dag ved bruk av Yang®. 
ATTÅT Melkebart Kalv renner godt i 
automater. Svært fornøyde brukere!

NYHET!

ATTÅT Melkebart Kalv
NYHET!

ATTÅT Biokull
ATTÅT Biokull er et ti lskuddsfôr i småsekk ti l kalv, lam, 
smågris og slaktegris.

Produktet er 
EBC-serti fi sert og
produsert av norske 
råvarer (norsk gran). 

Produktet selges i våre 
buti kker i sekker på 
35 liter. 

Dosering: 
50 ml ATTÅT Biokull 
per 40 kg kroppsvekt 
per dag i perioder med 
u� ordrende mage- og 
tarmhelse. 
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Ultra ti l purke
Opti mal fôrstruktur er vikti g for å sikre god utnytt else 
av næringsstoff ene og samti dig fremme god 
mage- og tarmhelse. 

Kornet bør ikke være for fi nmalt for å sikre god 
magehelse og holdbarhet hos purker, men heller 
ikke for grovt med tanke på god fôrutny�  ng hos 
dyr i vekst. 

For å sikre opti mal utnytt else av næringsstoff ene 
samti dig med god mage- og tarmhelse lanserer vi nå 
først nyheten IDEAL Ultra ti l drekti ge purker. 
Det er en pellets med grovere indre struktur.

«Vi er opptatt  av magehelse, og har 
nå utviklet en pellets der strukturen 
diff erensieres ytt erligere 
ti l ulike dyregrupper.

Resultater fra våre forsøk 
viser at andel purker med 
mageforandringer ble 
betydelig redusert ett er 
utprøving av fôr med 
en annen struktur».

Kathrine Lunde 
Utviklingssjef Svin i Norgesfôr

«Vi er opptatt  av magehelse, og har 
nå utviklet en pellets der strukturen 

Opti mal fôrstruktur er vikti g for å sikre god utnytt else «Vi er opptatt  av magehelse, og har 

NYHET!
Nå lanserer 

vi IDEAL Ultra

 til drektige 

purker!
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Naturlig vitamin E 
ti l gris i vekst  
Vitamin E er en anti oksidant som er vikti g for 
immunforsvaret, helse og ti lvekst. 

Unge dyr har et dårlig opptak av synteti sk vitamin E, 
som er den tradisjonelle formen brukt i kraft fôrbransjen 
i dag. 

For å sikre et bedre opptak ti lsett er vi nå naturlig vitamin E 
i alle blandinger ti l gris i vekst.  

Tilse�  ng av naturlig vitamin E vil være positi vt for å sikre 
ti lstrekkelig opptak og bidra ti l:

•  Forsvare kroppen mot skade og sykdom
•  Bedre helse og ti lvekst
•  Bedre beinhelse 

Levende gjær 
ti l purke
Vi ti lsett er nå levende gjær i purkefôret for å balansere 
tarmfl oraen og fremme de gode bakteriene.  

Levende gjær øker utnytt elsen av både energi og fi ber 
i fôret, og bidrar positi vt i hele syklusen ti l purka. 

Levende gjær overføres også via purka ti l smågrisen 
sin tarm og kan der bidra ti l en god start ett er avvenning, 
samt forebygging av f.eks. avvenningsdiarè. 

Tilse�  ng av levende gjær gir:  
•  Økt fôrutnytt else
•  Høyere spekkmål
•  Redusert tap av kroppsreserver ett er dieperioden
•  Bedre brunst og mindre omløp
•  Økt ti lvekst hos smågrisen
•  Mindre avenningsdiaré

NYHET!

Naturlig vitamin E Levende gjær 
NYHET!
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Best mulig resultater
Verpefôr for eff ekti v og høy produksjon hele innsett et.
Verpehønene blir stadig mer eff ekti ve og produksjonen øker.

Dett e medfører at fôret også må utvikles. 
Vi har derfor gjort justeringer på verpefôr-sorti mentet 
for å sikre at du oppnår best mulig resultater.

Harmoni Verpetopp Kalk
Samme energi - og proteininnhold som Verpetopp, 
men inneholder mer kalsium for å sikre god skallkvalitet. 
Brukes fra 50-55 uker og ut innsett et i fl okker med 
høytytende dyr. 

Egner seg spesielt godt � l Dekalb.

Harmoni Verpestabil 
– Nå med mer energi! Tilsatt  mer energi for å ivareta 
behovet ti l verpehøna ved u� ordringer med høyt fôropptak 
og/eller store egg. Verpestabil har nå et høyere kalsiumkrav 
og inneholder større andel grov kalk enn ti dligere. 

Egner seg spesielt godt � l siste del av 
produksjonsperioden for Lohmann. 

FORBEDRET!NYHET!

Harmoni 

Verpefôr –

Nå ENDA 

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

Fôrsorti ment kylling: 
■ Harmoni Kylling Start – proteinrikt star� ôr ti l kyllingene fra de 

er 0-14 dager gamle. Dett e fôret skal sørge for god tarmutvikling 
som er avgjørende for godt fôropptak, god fôrutnytt else og helse. 

■ Harmoni Kylling Ressurs – vår bestselger som kan brukes 
fra 10 dagers alder og frem ti l slakti ng   

■ Harmoni Kylling Vekst – veks� ôr som kan brukes fra 10 dagers 
alder og fram ti l slakti ng  

■ Harmoni Kylling Margin – mindre konsentrert og rimeligere 
veks� ôr som kan brukes for å justere fl okker med god ti lvekst  

■ Harmoni Kylling Spurt – energirikt fôr som kan brukes fra 
ca. 25 dagers alder og fram ti l slakti ng
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Vårkorn
Vi har et bredt og 

svært markedsaktuelt 

sortiment.

Årets utbytt e på sett epotet ligger over «normalt» og generelt
er ti lgangen på de ulike sortene gode. 

Det har vært lite bladlus og derti l lite nysmitt e av virus denne 
sesongen, og vekstkontrollen har gitt  gode resultater også 
i forhold ti l stengelråte.

Se sortsutvalg og beskrivelser av nye og lovende sorter 
på vår hjemmeside: 

www.strandunikorn.no

Plantekultur
Strand produserer og selger såkorn, frø og 
sett epoteter ti l alle aktuelle jordbruksformål. 

Vi ønsker å ti lby de mest markedsaktuelle og 
innovati ve sortene for å sikre best mulig lønnsomhet 
innen  ovennevnte produksjonsgrener, og har en sterk 
 markedsposisjon nasjonalt innen området. I ti llegg 
fører Norgesfôr-kjedens medlemmer og forhandlere 
også plantevernmidler, gjødsel og kalk.

Vi har fagpersoner som representerer det ypperste av 
kunnskap innen plantekulturkompetanse for fagområdet.

Årets nyheter!
Bredo
er en ny og svært lovende seksradssort.

Betong
er vårt nyeste ti lbud innen vårhvete.

Annika 
er en ny sein toradssort. 

Ridabu
er en ny og svært lovende sort i det ti dlige havresorti mentet.

Sett epoteter
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Spør oss  
om råd.

Vi har frø til  

alle formål! 

Jordbruksfrø til alle formål!
Ingen vekstsesonger er like. 
Dette gjelder også for frøavlen som andre 
planteproduksjoner. I år fikk de fleste frøavlere 
høstet i fint vær, og de fikk tatt gode 
frøavlinger med god kvalitet. 

Strand og våre forhandlere i Norgesfôr-kjeden 
har derfor et stort utvalg av jordbruksfrø 
og frøblandinger til ulike formål. 
Vi er klare til en ny og hektisk salgs-sesong! 

Vi har frøblandinger med 
strandsvingel tilpasset
norske forhold!
Vi anbefaler å prøve frøblanding 
Strand nr. 22 eller nr. 24!

Kjøp frø 

av oss - vi har 

kvalifiserte 

valg av 

sorter!

Et 
lite 
tips...



Norgesfôr AS
Akershusstranda 27, 0150 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
post@norgesfor.no 
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Følg oss på Facebook!
/ Norgesfor AS

Moderne besti llingsløsninger
Vi har utviklet en moderne og eff ekti v APP. Den kan benytt es ti l besti lling 
av kraft fôr 24 ti mer i døgnet – 7 dager i uken. I ti llegg gir den nye APP’n 
en god oversikt over ditt  kundeforhold og dine kjøp. 
Vår WEB og APP løsning har felles innlogging. 

Våre digitale besti llingsløsninger utvikles 
fortløpende ti l nytt 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 ti 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


