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DRØV- Kraftfôr til melkekyr
Norgesfôr tilbyr et bredt sortiment av kraftfôr til melkekyr. Alle våre blandinger er tilpasset grovfôret
lokalt i området. Blandingen du velger vil være avhengig av hvilken ytelse du legger opp til, hva
slags grovfôr du har og eventuelt hvilke andre fôrmidler du bruker.
Norgesfôr benytter nyeste forskning i sin fôrutvikling og bruker NorFor som vurderingssystem. Vi
legger vekt på at kommunikasjonen mellom deg som produsent, din rådgiver og oss som kraftfôr
leverandør skal være effektiv og bidra til at du når målene du har satt for din produksjon.

NYHET! DRØV Grovfôrdrøyer
Spesialblanding som er velegnet å bruke i situasjoner der det er knapphet
på grovfôr. Blandingen inneholder utvalgte råvarer og buffer som bidrar til å
opprettholde et godt vommiljø selv ved høy tildeling. DRØV Grovfôrdrøyer er
uten tilsatt vitaminer og mineraler.
DRØV 12000*
Kraftfôr til høytytende kyr med produksjon over 10 000 kg inneholder spesielt
utvalgte råvarer og har høye krav til næringsinnhold og smakelighet. Høyt innhold av vombestandig stivelse. Tilsatt vombeskyttede B-vitaminer (B5, B6, B9,
B7, B12), levende gjær (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, varmestabil)
og buffer. Blandingen er tilsatt ekstra antioksidanter tilpasset drøvtyggere.
Dette har i feltforsøk vist nedgang i frie fettsyrer i melka.
DRØV Fase 1
Kraftfôr til kyr med ytelse 8 000–10 000 kg EKM. Høye krav til smakelighet,
råvarer og næringsinnhold. Høyt innhold av vombestandig stivelse. Inneholder
levende gjær (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, varmestabil) for økt
fôrutnyttelse og godt vommiljø.
DRØV Genial*
Kraftfôr til kyr med ytelse 8 000–10 000 kg EKM. Moderat innhold av
vomnedbrytbar stivelse. Inneholder levende gjær (Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-1077, varmestabil) for økt fôrutnyttelse og godt vommiljø. Inneholder
mer norsk korn enn DRØV Fase 1.
DRØV Energirik**
Kraftfôr til kyr med ytelse 7 000–9 000 kg EKM. Inneholder råvarer som
bidrar til godt vommiljø. Moderat innhold av vomnedbrytbar stivelse. Kan
finnes i låg og høg variant ved enkelte NF-bedrifter.

Levende gjær – økt fôrutnytting!
Norgsfôr har i flere år tilsatt varmestabil levende gjær (Saccharomyces
cerevisiae CNCM I-1077) i sitt kraftfôr
til høytytende melkekyr og dyr i
vekst med svært gode resultater. Til
dyr som får lite kraftfôr har vi DRØV
Levende Gjær tilskuddsfôr! Ved
bruk av levende gjær oppnår dyra
bedre utnyttelse av grovfôret, høyere
tilvekst og mer melk ut av samme
mengde fôr.
Sterkt fokus på norske råvarer
Norgesfôr har sterkt fokus på norske
og kortreiste råvarer. Vi har derfor
ALKA kraftfôr og ALKA Müsli med
97 % norske råvarer. Vi har også
kraftfôr fri for soya og palmeprodukter, basert på råvarer som kan dyrkes
i norsk klima i N-serien til Vestfoldmøllene.
Organisk selen
Våre kraftfôrblandinger til drøvtyggere inneholder organisk selen for
økt selentilførsel og større selenlager
i dyret. Organisk selen overføres
bedre til melka enn uorganisk.
Nyfødte dyr blir derfor bedre rustet
mot selenmangel ved bruk av organisk selen til mordyret. Nok selen er
viktig for god antioksidantstatus!

DRØV Middelslått
Kraftfôrblanding basert på norsk korn til kyr med moderat ytelse (opp til 7
500 kg EKM). Tilpasset surfôr med middels høstetidspunkt. Kan også brukes i
grunnblanding i kombinasjon med f.eks DRØV Fase 1 eller DRØV Energirik gitt
i robot/automat. Vi har også blandingen DRØV Tidligslått tilpasset surfôr med
tidlig høstetidspunkt.
DRØV Fiber Storfe**
Kraftfôrblanding til kyr ved grovfôrmangel. DRØV Fiber Storfe brukes i år
med grovfôrmangel for å drøye surfôret mest mulig. Blandingen har et høyt
innhold av fiber (NDF), et moderat innhold av vomnedbrytbar stivelse, buffer
og råvarer som er svært gunstige for vommiljøet.
DRØV Fullfôrkonsentrat*,**
DRØV Fullfôrkonsentrat har et høyt innhold av AAT og PBV (høyt proteininnhold), samt ekstra vitaminer og mineraler. Anbefales i fullfôrblanding med
eget korn/poteter-grønnsaker/andre energifôrmidler.
Vi produserer også alka-, fullfôr-, beite- og roeblandinger til drøvtyggere. Ta
kontakt med din nærmeste Norgesfôrbedrift for mer informasjon.
Norgesfôr AS

BESTILLING
Ta kontakt med din lokale
Norgesfôr-bedrift. Oversikt
og kontaktinformasjon finner
du på www.norgesfor.no.

*Produseres kun ved enkelte Norgesfôrbedrifter.
**Tilsatt levende gjær ved enkelte
Norgesfôrbedrifter.
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