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Kraftfôr til fjørfe
- Konsumegg
Strand Unikorn har en rekke kraftfôrblandinger til fjørfe.  
I tillegg til riktig næringsinnhold til de ulike produksjons- 
faser, legger vi avgjørende vekt på riktig fôrstruktur.  
Harmoni-strukturen er godt innarbeidet over flere år, og  
har gitt gode stabile resultater hos våre kunder. Med bak-
grunn i anbefalinger fra hybridfirma, samt egne erfaringer,  
er sortimentet i kontinuerlig utvikling.

Se mer på baksiden...

Ta kontakt for en fagprat!

Mona Nordahl Furuberg

Fagsjef fjørfe

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 0-3 
Brukes i oppalet fra innsetting av daggamle kyllinger til ca tre ukers alder. Grynet struktur 

som gir en god start. Krofylling de første timene/det første døgnet kontrolleres.

 

Oppal 3-8
Brukes i oppalet fra ca tre uker til ca 8 ukers alder.

 

HARMONI 9-16
Brukes i oppalet fram til levering til eggprodusent. Anbefales også brukt i en kort periode 

hos eggprodusent dersom hønene innsettes før 16 ukers alder. 

Fôret har Harmoni-struktur og er med på å stimulere og utvikle kråsfunksjonen.

 

HARMONI Verpeklar
Anbefales brukt fra mottak av dyr fra 16 ukers alder til maks  5 % verping. 

HARMONI Verpeklar er med på å sikre tilgang av nok kalsium i en periode der høna fortsatt 

er i en vokse-fase. Det er viktig at en går over til HARMONI Verpetopp seinest ved 5 % verp-

ing. Høna kvitter seg med eventuelt overskudd av kalsium.

 

HARMONI Verpetopp
Anbefales brukt fra begynnende verping for å stimulere til raskest mulig økning av eggvekt. 

Når verpetoppen er nådd, og det er ca 61 gram eggmasse (eggvekt x verpe%), så bør over-

gang til HARMONI Stabil vurderes. 

 

HARMONI Stabil
Anbefales brukt etter HARMONI Verpetopp, når situasjonen er stabil, og fra ønsket egg-

masse er oppnådd. Kan brukes helt ut innsettet.

  

   

HARMONI Honnør
Vurderes brukt  etter HARMONI Stabil, når eggvekta blir høg og/eller ved høyt fôropptak. 

 

Vi leverer også spesialsortiment til verpehøner.

Alle blandingene er tilpasset dagens høye krav til næringsinnhold, for at høna skal yte  

sitt beste.
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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.


