Informasjon til kraftfôrkjøpere

Du er ikke alene i en
vanskelig grovfôrsituasjon!

Den langvarige tørken på Østlandet, Vestlandet og deler av Trøndelag har ført til avlingssvikt og
grovfôrmangel flere steder. Dette er en situasjon som er svært dramatisk for mange innen landbruket.
Råde Mølle & Kornsilo har lang erfaring og et sterkt ønske om å bistå våre kunder/markedet med gode og
konstruktive løsninger i en vanskelig hverdag.
Ta gjerne kontakt med oss!
Vi er i beredskap og gjør alt vi kan for å gi støtte og bistå og løse de utfordringene du måtte ha rundt
grovfôrsituasjonen i markedet.

Noen gode råd
Her kommer noen av de rådene vi kan gi:
•

Ikke velg raske og dårlige løsninger, men søk informasjon i
markedet og start planleggingen snarest mulig.

•

Vi oppfordrer alle kornprodusenter/frødyrkere til å ta vare på
halm/frøhalm til dyrefôr i år

•

Utmarks-/innmarksbeitene må utnyttes maksimalt utover høsten slik at vi sparer mest mulig vinterfôr.

•

Alle finansinstitusjoner er innforstått med at situasjonen er prekær. Ikke nøl med å kontakte din bankforbindelse med tanke
på å få til en ordning som hjelper deg gjennom denne situasjonen.

•

Reduser surfôrandelen og suppler med kraftfôr som har mye
fiber

•

Tilleggsfôring med halm gir også en fordel fordi det gir struktur
til rasjonene.

Grovfôrdrøyer
Grovfôrdrøyer er en spesialblanding velegnet å bruke i
situasjoner der det er knapphet på grovfôr.
Grovfôrdrøyer kan brukes til både sau, geit, hest, hjort
og storfe.
Blandingen inneholder utvalgte råvarer og bufferstoffer
som bidrar til å opprettholde et godt vommiljø selv ved
høy tildeling.
Grovfôrdrøyer har et tilpasset innhold av protein for å
kunne dekke vedlikeholdsbehovet.
Aktuell mengde er 2-8,5 kg/dag.
Med gradvis tilvenning og fri tilgang på surfôr kan
blandingen også fôres etter appetitt. Grovfôrdrøyer er
uten tilsatt vitaminer og mineraler.
Vi har også flere kraftfôr som er tilpasset grovfôrmangel
og høy kraftfôrandel i rasjonen.
•

Drøv Fiber Storfe

•

Drøv Muskel

•

Drøv Roeblanding

Alle våre kraftfôr som er tilpasset grovfôrmangel inneholder mye fordøyelig fiber, bufferstoffer og råvarer som fremmer et godt vommiljø på høye kraftfôrmengder.
Grovfôrdrøyer og Drøv Roeblanding er ikke tilsatt vitaminer og mineraler.
Drøv Fiber som anbefales til melkekyr og Drøv Muskel som anbefales til kjøttfe er begge tilsatt vitaminer og mineraler for å dekke dyrets behov.
Ved behov for å drøye grovfôret til sau anbefaler vi Grovfôrdrøyer, Drøv Roeblanding eller Drøv Lam.

Melkekyr i topplaktasjon trenger mer grovfôr for å opprettholde et godt vommiljø og produksjon, enn sinkyr og kyr
lenger ut i laktasjonen.
Prioriter derfor grovfôret mellom ulike dyregrupper i fjøset. Husk å fordele både kraftfôr og surfôr jevnt utover døgnet, da reduseres faren for sur vom ved tildeling av store kraftfôrmengder.
Følg med på gjødselkonsistensen. Den vil nok bli bløtere enn normalt, men bør ikke bli for løs. Sur vom gir dårligere
fibernedbryting og påvirker fettprosenten i melk, ytelse og tilvekst negativt.
Husk analyser av grovfôret ditt!
Da kan våre fôringsrådgivere lage en optimal fôrplan for din produksjon.

Ta kontakt - så hjelper vi deg med
gode råd
Råde Mølle & Kornsilo AS
Stasjonsveien 4,
1640 Råde
post@rade.norgesfor.no
www.norgesfor.no

BESTILLING?
Ring
69 28 05 30

