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ALKA SuperVom 
fra Strand Unikorn
Produktet Home n’Dry ble utviklet i England for om lag 30 år 
siden som en metode for risikofritt å kunne øke mengden fôrkorn 
i fôrrasjonen til drøvtyggere. 

Det er det britiske firmaet FiveF ALKA som produserer  
Home`n Dry og som Strand Unikorn har inngått avtale med. 
Avtalen går ut på at Strand Unikorn har importrettighetene  
av produktet til Norge. 

Se mer på baksiden...



Hva er Home`n Dry?
Home n’Dry leveres i form av en pellet som inneholder urea og ulike reaksjonsfremmere. 
Pelleten blandes sammen med norsk korn og legges deretter til lagring. Etter ca 3 uker er 
produktet klart og kan benyttes som en råvare i kraftfôrproduksjonen. 
Produktet leveres sammen med nødvendige sertifikater, bl.a. nonGMO og salmonella 
deklarasjon.

Produksjonsprosessen
Prosessen hever pH i kornet og øker næringsverdien, blant annet i form av økt råprotein. 
Home`n Dry gir oss muligheten til betydelig økt bruk av norsk korn i fôrrasjonen. Dette bi-
drar til redusert importavhengighet. Blandingene leveres som pellets (bulk eller storsekk) 
og opprettholder en problemfri fôring fra silo og rørsystemer ute på den enkelte gård.

Strand Unikorn sine ALKA produkter
Strand Unikorn vil tilby produktene i en egen ALKA-serie i tillegg til dagens DRØV sorti-
ment. I første omgang produserer Strand Unikorn et produkt tilpasset mjølkeku og et for 
storfekjøtt:

Mjølkeku
• ALKA SuperVom Mjølk

En blanding til mjølkeku som er laget med utgangspunkt i våre høytytende blandin-
ger. Inneholder omtrent 75 % norsk korn, noe som er en betydelig økning i forhold til 
blandingene i DRØV serien.

Storfekjøtt 
• ALKA SuperVom Kjøtt

En blanding som på sikt vil erstatte Drøv Kjøttfe og inneholde mer enn 90 % norsk 
korn. En fullverdig kraftfôrblanding som vil passe alle typer oksefjøs, både de som vil gi 
fri appetitt og de som fôrer mer restriktivt. Blandingen er tilsatt vitaminer og mineraler 
tilpasset dyr i vekst. 

Vommiljø / ytelse
Kraftfôrblandingene får en alkalisk effekt som gjør at vi unngår problemene med sur vom 
som ofte kommer ved fôring av store kraftfôrmengder. Det betyr at vommiljøet vil holde 
seg stabilt og mikrobene får tid til å etablere seg skikkelig. Særlig de mikrobene som 
bryter ned fiber er følsomme for svingninger i pH og trives dårlig hvis miljøet blir for surt. 
Klarer vi å holde vommiljøet stabilt, vil utnyttelsen av grovfôret bli bedre, noe vi kan se på 
ytelse og tilvekst. En god fibernebryting vil også gi en høy fettprosent. Generelt sett kan 
vi si at et godt vommiljø vil føre til tørrere møkk og bedre helse på dyra.

Bærekraft og miljø
Strand Unikorn har store forventninger til våre ALKALISKE produkter og mener dette vil 
gi våre kunder en unik mulighet til å øke produktiviteten og derigjennom lønnsomheten 
i egen produksjon. At vi samtidig gjør oss mer uavhengig av import - i en verden hvor 
miljøspørsmålene vektlegges stadig mer - er et ytterligere element som er viktig for 
norsk landbruk i tiden fremover. Å kunne si at kua spiser lokalt korn i stedet for en stadig 
økende importandel vil gi oss gode argumenter i diskusjonen om kua er blitt mindre miljø-
vennlig. Stadig flere forbrukere blir opptatt av bærekraft og kortreist mat, og vi mener at 
denne økningen i bruk av norsk korn er et stort skritt i riktig retning.

Internasjonalt anerkjent
Nylig fikk Home`n Dry en prestisjetung innovasjonspris i Nederland med følgende be-
grunnelse: 

“Et strålende alternativ til importert soya. Produktet bidrar til større bærekraft og gir en 
forbedret næringsverdi for kua (…). Videre muliggjør produktet økt bruk av lokal hvete, 
noe som understøtter markedet i det nord-nederlandske landbruket.”
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Noen tilbake- 
meldinger fra felt

Strand Unikorn har gjennom høsten 
2016 testet produktet hos noen av våre 
kunder. Tilbakemeldingene fra både 
mjølkeprodusenter og storfekjøttpro-
dusenter har ikke latt vente på seg…

Her er noen av dem:
Overgangen fra Drøv Fase 1 til Alka 
SuperVom Mjølk har gått uten proble-
mer. Ingen kuer er bløte i møkka lenger 
(…) Drøvtygginga er meget god tross 
mindre halm i fullfôret. Fett % har økt 
noe sammen med ytelsen.
---
Oksene går på fri appetitt med Alka 
SuperVom Kjøtt, sammen med godt 
grovfôr. Spiser i snitt ca. 1 kg per 100 
kg levendevekt. Møkka er mye tørrere/
litt seig, mye mindre møkk enn før. 
Mindre behov for strøing. Møkkprøvene 
tyder på maksimal fôrutnyttelse.
---
Måtte bruke Alka SuperVom Kjøtt i ca. 
2-3 uker før jeg så full effekt på møkka, 
men nå er det fin tørr møkk.
---
Det er ingen tvil om at dette er positivt 
på vommiljø, møkkonsistens og fôrut-
nyttelse. Rask effekt hos meg.

Ta kontakt for  
en fagprat!


