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Norgesfôr tilbyr et bredt sortiment av kraftfôr til ammeku og storfe i vekst. Sortimentet er  
i kontinuerlig utvikling med bakgrunn i behov i markedet, råvaretilgang og forskningsbasert  
kunnskap. Blandingene tilpasses grovfôret lokalt i området.

DRØV og ALKA Kraftfôr til ammeku og storfe i vekst

DRØV Intro
Smakelig kraftfôrblanding til kalv (0-3 mnd) med levende 
gjær (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077), buffer, 
probiotika, mineralkilder med høy biotilgjengelighet og 
aroma som stimulerer til høyt fôropptak og tilvekst. 
Inneholder råvarer og mikroingredienser som virker unikt 
sammen for optimal vomutvikling og god helse. Naturlig 
vitamin E og organisk selen gir god tilførsel av antioksidanter. 

DRØV Protein*
DRØV Protein har et høyt innhold av AAT og PBV (høyt 
proteininnhold). Fungerer godt i fullfôrblanding med eget 
korn/poteter-grønnsaker/andre energifôrmidler, samt til 
surfôr eller halm med lavt proteininnhold. 

DRØV Fullgod 
Pelletert tilskuddsfôr tilpasset ammekyr, med høyt innhold 
av protein, vitaminer- og mineraler, som sikrer at kalven 
får en god start. Det høye proteininnholdet passer i 
kombinasjon med surfôr med lavt proteininnhold og halm. 

DRØV Kraftig 
Blanding med høyt innhold av protein og med høy PBV, 
tilpasset surfôr av seint høstet gras og andre fôrmidler 
med lavt proteininnhold som høy, halm, poteter og 
rotvekster. Inneholder varmestabil levende gjær 
 (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077) og buffer for å 
sikre god vomfunksjon og utnyttelse av grovfôret. Spesial-
tilpasset vitamin- og mineralinnhold til dyr i vekst. 

DRØV Kjøttfe* 
Spesialblanding for tunge kjøttferaser der man ønsker rask 
tilvekst. Inneholder utvalgte råvarer og buffer som bevarer 
godt vommiljø. Kan også brukes til okser av lett rase, 
ammekyr og mellomkalv.

DRØV Muskel 
Fiberrik spesialblanding til okser som får ekstra mye 
kraftfôr (rask framfôring og/eller grovfôrmangel). Inne-
holder utvalgte råvarer og buffer som bidrar til godt 
vommiljø. 

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. Grovfôrdrøyer har et 
tilpasset innhold av protein for å kunne dekke vedlike-
holdsbehovet. DRØV Grovfôrdrøyer er uten tilsatt vitami-
ner og mineraler.

*Tilsatt levende gjær (Levucell®, Saccharomyces cerevisiae CNCM-I-1077)  

ved enkelte Norgesfôrbedrifter.
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Lokale blandinger 
- Vi lager kraftfôr på norske råvarer
Norgesfôr har sterkt fokus på norske og kortreiste råvarer. 
Vi har derfor ALKA-serien med blandinger på over 90 % 
norske råvarer. Vi har også kraftfôr fri for soya og palme-
produkter, basert på råvarer som kan dyrkes i norsk klima i 
vår N-serie. Lokalt har vi også blandingen DRØV Orkla 80 % 
Kåinn basert på mer enn 80 % lokalt bygg og havre fra 
Trøndelag. Disse blandingene finner du lokalt hos din 
nærmeste Norgesfôrbedrift. 

ALKA Storfe Ultra/ALKA Kjøtt
ALKA Ultra Storfe har pellets med grov struktur og 93 % 
norske råvarer. ALKA Ultra Storfe består av valset og 
alkalisk bygg tilsatt vitaminer, mineraler og melasse. Svært 
gunstig buffereffekt i vom. Gradvis tilvenning er viktig. 
Mineralinnhold tilpasset dyr med høy tilvekst med ekstra 
kalsium. Kan benyttes som et fullverdig kraftfôr til storfe og 
tilleggsfôring til høytytende mjølkeku i f.eks. en grunnblan-
ding. ALKA Kjøtt er det samme blandingen uten grov 
struktur. 

ALKA Storfe Ultra Høg
En blanding med høyere proteininnhold enn ALKA Storfe 
Ultra tilpasset seint høstet surfôr. Pellets med grov struktur 
og over 80 % norske råvarer. ALKA Storfe Ultra Høg består 
av valset og alkalisk bygg, kortreiste proteinråvarer, tilsatt 
vitaminer, mineraler og melasse. Svært gunstig bufferef-
fekt i vom. Mineralinnhold tilpasset dyr med høy tilvekst 
med ekstra kalsium.

ALKA Müsli
Müslifôr med 95 % norske råvarer. ALKA Müsli består av 
valset og alkalisk bygg tilsatt vitaminer og mineraler. Svært 
gunstig buffereffekt i vom. Gradvis tilvenning er viktig. 
ALKA Müsli kan benyttes som et fullverdig kraftfôr til storfe 
og tilleggsfôring til høytytende mjølkeku i f.eks. en grunn-
blanding. 

DRØV Tilvekst N
DRØV Tilvekst N er tilpasset kjøttproduksjon basert på 
råvarer som kan dyrkes i norsk klima. Soya- og palmefri. 
Tilsatt levende gjær (Saccharomyces cerevisiae 
CNCM-I-1077, varmestabil) og buffer for god vomfunksjon. 
Inneholder organisk selen for økt selenlager i dyret. 
Mineralinnhold tilpasset dyr med høy tilvekst med ekstra 
kalsium. Anbefalt mengde maks. 4-5 kg/dag. Blandingen 
kan brukes til okser, ammekyr og mellomkalv.

DRØV Orkla 80% Kåinn
Kraftfôrblanding med minst 80 % lokal bygg og havre som 
er dyrket i nærområdet til mølla. Soyafri. Benyttes til okser 
av lette kjøttferaser og ammekyr etter kalving sammen 
med et grovfôr med høyt energi- og råproteininnhold. 
Tilsatt levende gjær (Saccharomyces cerevisiae 
CNCM-I-1077, varmestabil) for økt fôrutnyttelse og 
optimalt vommiljø. 

Ta kontakt med din nærmeste Norgesfôrbedrift for mer informasjon.
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Norgesfôr AS
Torggata 10, Mailboxes Etc 367, 0028 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
post@norgesfor.no, 
www.norgesfor.no Følg oss på Facebook!
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DIREKTE HOS 
DIN LOKALE 

MØLLE
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  VÅ R E  M E D L E M S B E D R I F T E R :

Dalebakken Mølle OPPHAUG 72 51 30 90

Hundseth Mølle NAMDALSEID 74 22 71 70

Hurum Mølle KLOKKARSTUA 32 79 80 06

Mysen Kornsilo og Mølle MYSEN 69 84 63 30

Orkla Kornsilo og Mølne FANNREM 72 48 75 50

Ottadalen Mølle LOM 61 21 18 20

Ringerikes Kornsilo HØNEFOSS 32 18 10 00

Røv Mølle VINDØLA 71 65 86 60

Råde Mølle og Kornsilo RÅDE 69 28 05 30

Strand Unikorn MOELV 62 35 15 00

Vestfoldmøllene ANDEBU 47 79 00 00

Vinstra Bruks Mølle VINSTRA 61 29 01 20


