
HARMONI - Kraftfôr til kylling

Strand Unikorn og Norgesfôr har et komplett 
sortiment av kraftfôrblandinger til slaktekylling. 
Vi legger vekt på riktig næringsinnhold til de ulike 
vekstfasene og riktig fôrstruktur for å utnytte kyllingens 
tilvekstpotensiale. Tilvekst og fôrutnytting er sentrale 
produksjonsparametere som danner grunnlaget for 
kyllingprodusentens økonomi, men både kraftfôr og 
faktorer som kyllingkvalitet, dyrevelferd, helse, sykdom 
og miljø, må ivaretas for å oppnå gode resultater. 

For å ta ut slaktekyllingenes potensiale må 
næringstilgangen tilpasses kyllingens ulike livsfaser. 
Norgesfôr tilbyr derfor et fasefôringskonsept som er 
mest mulig tilpasset de ulike stadiene i kyllingenes liv. I 
tillegg optimeres våre blandinger spesielt med tanke på 
godt strømiljø.

Nytt sortiment fra 1. april  2016
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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



HARMONI
Strand Unikorn og Norgesfôr lanserer med dette et komplett kyllingfôrsortiment uten 
koksidiostatika. Sortimentet bygger på vårt tidligere sortiment, og er utvidet med et nytt 

fôr som kan brukes mot slutten av innsettet når dyra har et veletablert fôropptak og noe 

mindre proteinbehov. 

Det nye fôrsortimentet er tilpasset og justert både med hensyn til næringsinnhold, tilset-

ningsstoffer og råvarevalg.  

Vi tilsetter nå Presan-FY for å balansere tarmfloraen og styrke tarmbarrieren.

HARMONI Kylling Start
HARMONI Kylling Start anbefales brukt fra 0 til 10 dagers alder. De første dagene av 

kyllingens liv fôres det på papir. Fôring på papir sammen med hyppige besøk i kylling-

huset 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 kyl-

lingen. HARMONI Kylling Start er med på å gi kyllingen et best mulig utgangspunkt for 

videre vekst og utvikling.

HARMONI Kylling Vekst
Kylling Vekst er en blanding som er tilpasset vekstperioden fra 10 dagers alder. Det er et 

litt kraftigere fôr for de som ønsker og tåler en litt høyere tilvekst. Fôret kan brukes fram 

til slakting ved om lag 30 dager.

HARMONI Kylling Ressurs
HARMONI Kylling Ressurs er et litt svakere vekstfôr som i sin tid ble utviklet for å dempe 

høy forekomst av hjertesvikt og ascites i norske slaktekyllingflokker. Kylling Ressurs kan 

brukes fra 10 dagers alder og fram til slakting ved om lag 30 dager.

Både HARMONI Kylling Vekst og Ressurs er tilpasset vekstperioden. Disse fôrslagene kan 

benyttes alene eller i kombinasjon. Hvilket vekstfôr man velger avhenger av slaktealder og 

historikk i den enkelte besetning.

HARMONI Kylling Spurt - NYHET
HARMONI Kylling Spurt er et energirikt fôr med noe mindre proteininnhold helt i tråd med 

anbefalingene fra Aviagen. Kylling Spurt passer til kyllinger fra om lag 25 dagers alder og 

kan derfor brukes som et sluttfôr uansett om kyllingene skal slaktes ved ca 30 dager eller 

noen dager eldre.

Kundens trygghet

Det er en ny og utfordrende 

situasjon for de fleste norske 

kyllingprodusenter å skulle fôre 

fram kyllingene uten at fôret er 

tilsatt koksidiostatika. 

Norgesfôr har høstet gode 

erfaringer med Presan-FY og vi 

til setter den derfor i alt  

konvensjonelt kyllingfôr uten  

koksidiostatika.

Presan-FY er en blanding av flere

tilsetningsstoffer som på for-

skjellige måter påvirker tarmen og 

tarmfloraen:

• Den mikrobielle sammensetning 

i tarmfloraen blir bedre balansert 

i hele tynntarmen

• Styrker tarmbarrierens integritet 

og funksjonalitet

• Forbedrer ytelsen, særlig under 

vanskelige produksjonsforhold

• Forbedrer strøkvalitet

Selen

Våre kraftfôrblandinger til kylling

inneholder også organisk bundet 

selen for økt selentilførsel og større

selenlager i dyret. Selen er viktig for

immunsystemet og god anti- 

oksidant status.

Spesialproduksjoner

Flere Norgesfôr-anlegg tilbyr også 

markedstilpassede fôrblandinger til

spesialproduksjoner.

Økologisk

Norgesfôr Vestfoldmøllene 

produserer økologisk kraftfôr for 

Norgesfôrkjeden.

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


