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Kraftfôr til fjørfe 
– Oppal og rugeeggproduksjon

Fôring av broilermødre krever presis registrering og styring 
av vektutvikling og fôrkonsum i hele livssyklusen. I tillegg 
kreves nøyaktig styring av fôrforbruk etter eggvekt og  
verpeprosent i verpefasen. Dette gjør oppdrett av broiler-
mødre og rugeggproduksjonen til en veldig krevende  
produksjon. Strand Unikorn har et komplett sortiment for  
å ta ut potensialet i denne produksjonen.

Se mer på baksiden...

Ta kontakt for en fagprat!

Mona Nordahl Furuberg

Fagsjef fjørfe, veterinær

Tlf 99 64 04 56

mnf@strandunikorn.no

Ole Kristian Barli

Kraftfôrkonsulent fjørfe

Tlf 90 86 79 64

okb@strandunikorn.no

Unnur Salome Arnadottir 

Kraftfôrkonsulent fjørfe

Tlf 47 61 14 55

uar@strandunikorn.no

Foto: Karianne Fuglerud Ingerø, Norsk Fjørfelag



OPPAL
 
Broilermødre oppdrett 0
Blandingen er utviklet for bruk til oppdrett av broilermødre fra klekking og frem til 2 ukers 

alder. Dette er et høykonsentrert fôr som er tilpasset nyklekte kyllinger med en lite utviklet 

tarmkanal.

De første dagene av kyllingens liv fôres det på papir. Fôring på papir sammen med hyppige 

tilsyn med kyllingene i starten, er med på å etablere god spiseatferd. På denne måten sikrer 

man en god utvikling av tarm og øvrig fordøyelsessystem. En velutviklet tarm er avgjørende 

for et godt fôropptak og en god fôrutnyttelse.  

Både valg av råvarer og fôrets struktur er tilpasset behov og størrelse til den lille kyllingen. 

Broilermødre oppdrett 0 er med på å gi kyllingen et best mulig utgangspunkt for videre 

vekst og utvikling. Det er svært viktig og helt avgjørende at flokken «starter», dvs. finner fôr 

og vann så fort som mulig. Ved å kontrollere kyllingens krofylling etter ankomst, og iverk-

sette tiltak om nødvendig, sikrer man en jevnere flokk.  

Broilermødre oppdrett 1
Blandingen er beregnet brukt til oppdrett av broilermødre fra 2-5 ukers alder. Fôret har et 

høyt innhold av energi- og protein for å sikre jevn og god tilvekst i denne tidlige fasen.  

Blandingen er beregnet brukt i spinfeeder.

Broilermødre oppdrett 2
Blandingen er beregnet brukt til oppdrett av broilermødre fra 5-15 ukers alder. Fôret er 

mindre konsentrert enn Broilermødre Oppdrett 1, og skal bidra til å skape en jevn flokk. 

Blandingen er beregnet brukt i spinfeeder.

Broilermødre oppdrett 3
Blandingen er beregnet brukt i spinfeeder fra 15 til 18 ukers alder. Fôret er optimert med 

tanke på å gi hønene fettreserver. Fettreservene skal bidra til en mer utholdende produksjon 

i slutten av produksjonsperioden. 

 

 

RUGEEGG
 
Broilermødre Verpestart
Beregnet brukt fra 18 ukers alder og fram til begynnende verping. Blandingen har et kalsi-

umnivå som gir god utvikling av eggleggingsorganet og øker kalsiumreservene i kroppen, 

samt gir myk overgang til Broilermødre Verp 1. Fôret har en næringssammensetning som gir 

mest mulig jevne høner.

Broilermødre Verp 1
Blandingen er tilpasset hønas næringsbehov i første del av verpeperioden. Fôret er be- 

regnet brukt fra begynnende verping til 29-34 ukers alder.  

Broilermødre Verp 2
Blandingen er tilpasset behovet i siste del av verpeperioden. Fôret er beregnet brukt etter 

Broilermødre Verp 1, ved 29-34 ukers alder. Fôret har lavere energi- og proteinkonsentrasjon 

enn Broilermødre Verp 1, men inneholder mer kalsium.

Broilermødre Verp 3
Blanding som er tilpasset siste del av verpeperioden ved utilsikta høye eggvekter.

Broilermødre Hane
Blandingen anbefales brukt fra og med innsett hos rugeeggprodusent og gjennom hele 

produksjonsperioden. Fôret gis i eget hanefôringsanlegg. Fôret er optimert med tanke på  

å gi aktive, parringsvillige og utholdende haner.
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Strand Unikorn AS

Strandveien 15, PB: 103, 2391 Moelv

Tlf: 62 35 15 00, Fax: 62 35 15 55

post@strandunikorn.no 

www.strandunikorn.no

Følg oss på Facebook!
/ Strand Unikorn AS

BESTILLING
Ring 62 35 15 00

ANDRE AKTUELLE 
PRODUKTER 

Multi-Vitol 
Et flytende multi-vitaminkonsen-

trat med selen som brukes når  

dyret har behov for ekstra vita-

mintilskudd. Selen bidrar til en 

bedre utnyttelse av vitaminene.

 

Insimaxx Aqua  
Desinfeksjonsmiddel basert på  

hydrogenperoxid og pereddike-

syre. Brukes til konservering av 

drikkevannssystemer, og til ren- 

gjøring og desinfeksjon av rør- 

systemer til drikkevann for dyr.

Desinfeksjonsmidler 

Virocid   
Nøytralt desinfiseringsmiddel som 

ikke påvirker metaller, betong, 

glass, tre, plast eller gummi. 

InsimaxxDes 
Flytende, surt skumdesinfeksjons- 

middel. Utmerket mikrobiologisk 

effekt. Gir god effekt på overflater. 

Biologisk nedbrytbar.

Neopredisan  
Spesialdesinfeksjonsmiddel til  

bekjempelse av utskilte endo- 

parasitter.  

Kutterflis 
Bunt à 25kg (YesBox). 

 

Smittevernutstyr  
Støvmasker, plastovertrekk,  

engangskjeledress, hansker.

Peckstone Poultry 
Mineralstein til fjørfe, 10 kg.


