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Praktisk fôring 
av purker

NYHET! 
IDEAL S  

Bedekning



IDEAL Super til purke
Svinegenetikk i rask framgang betyr endring i det 
ernæringsmessige behovet til dyra. For å opprettholde 
balansen mellom høy ytelse, god helse og dyrevelferd, 
stilles det store krav til både fôrleverandør og 
svineprodusent.Fôrsammensetning og riktig bruk av 
fôret er avgjørende faktorer i produksjonen. 

IDEAL Super er en fôrserie tilpasset den høytytende 
purka. For å realisere purkas høye potensiale er serien 
tilsatt nye vitamin – og mineralkilder med et svært 
høyt opptak i tarmen. IDEAL Super er satt sammen 
for å gi:

• Bedre holdbarhet med sterke bein og gode klauver

• Styrket immunforsvar og god helse

• Stabil energibalanse gjennom hele syklusen

• Gode produksjonsresultater for fruktbarhet, 
melkeproduksjon og kulltilvekst

Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter, så hjelper 
vi deg med å finne riktig fôr og fôringsstrategi!



Fôring av ungpurker
Valg av fôringsstrategi er viktig for purkas livstidsproduksjon og for å få holdbare purker. 
Riktig fôring bidrar til jevn størrelse ved samme alder, god mage- og tarmhelse, sterke bein 
og gode klauver, samt generelt god helsestatus. 

Anbefalt fôrkurve for ungpurker (FEn/dag)
Alder, uker 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-22 23-28 29-34

Vekt (kg) 25 29 34 39 44 49 55 61 67 74 81-100 106-133 138-158

FEn/dag 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0

• Gradvis overgang fra die- til drektigfôr ved 20 ukers alder 

• Tildel tilnærmet appetitt frem til 60 kg for å unngå utfordringer med f.eks. halebiting 

• Velg fôr tilpasset ungpurker. Slaktegrisfôr har for lavt innhold av fiber,  vitaminer 
og  mineraler, og fremmer kjøtt- heller enn fettavleiring. Mål gjerne ryggspekk. 
Din lokale Norgesfôrrådgiver kan hjelpe deg i gang med dette. 

• Velg fôringsstrategi som legger til rette for min. 12 mm rykkspekk v/inseminering

• Inseminer ungpurkene ved 2. eller 3. brunst. 

• Fordøyelig fiber, f.eks. roesnitter, bidrar til god mage- og tarmhelse, økt 
metthets følelse og forebygger  halebiting.

• Husk tilstrekkelig mengde vann av god kvalitet. Ungpurker trenger  
2,5–4,0 x fôropptaket. 

• Tildeling av grovfôr er viktig for god mage- og tarmhelse, og som  aktivitets- og 
 rotemateriale.

Fôring av drektige purker
Drektighetsperioden deles i ulike faser. Første del av drektigheten bør brukes til å fôre 
purkene tilbake til riktig hold. Deretter kommer en periode med vedlikeholdsfôring, før det 
igjen er behov for økt fôring for å dekke behovet til fostertilvekst og jurutvikling. 

• For optimal fôring anbefales bruk av eget fôr tilpasset drektige purker, da 
 drek tige purker har et svært forskjellig næringsbehov sammenlignet med 
 diende purker.

• Drektighetsfôr har et høyt innhold av fordøyelig fiber, og bidrar til god mage- 
og tarmhelse, økt metthetsfølelse og økt fôropptakskapasitet i dieperioden. 

• Del purkene i grupper basert på hold ved avvenning. Er de tynne, normale 
 eller feite?

• Bruk forskjellige fôrkurver til de ulike gruppene. Målet er å få flest mulig i normalt 
hold til grising. For tynne purker ved grising skaper negativ energi balanse, mens 
for feite kan gi fødselsvansker, nedsatt appetitt og økt holdtap i dieperioden. 

Forts.



Fôring i overgangsperioden
Overgangen fra siste del av drektigheten til dieperioden er en avgjørende periode for 
purka. Purka forbereder seg på fødsel og produksjon av råmelk, og energi behovet øker. 
Bruk av fordøyelig fiber er positivt i denne perioden. Fordøyelig fiber bidrar med lang-
varig energi, og  sikrer at purka ikke går tom for energi i en viktig fase. Fordøyelig fiber 
bidrar til økt råmelkproduksjon, forhindrer forstoppelse, forkorter grisingslengden og gir 
dermed færre dødfødte. Det er også vist en klar sammenheng mellom fôringsfrekvens, 
grisingslengde og dermed antall dødfødte. Jo lengre tid fra siste fôring, jo flere dødfødte. 

Fôringsstrategi frem mot grising

 • 3 fôringer per dag er anbefalt.

• Fôrmengden deles likt mellom de 3 måltidene (morgen, middag og kveld). 
I varme perioder tildeles hovedmengden i de kjøligste periodene på dagen.

• Ved bruk av fôr med høyt fiber- og moderat proteininnhold i overgangs-
perioden er det ikke behov for å redusere fôrstyrken frem mot grising.
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Anbefalte fôrkurver for purker med ulikt hold
FEn/dag

DagerFeite Ungpurker Gjennomsnittlig Tynne

• Den daglige fôrmengden bør ikke komme under purkas vedlikeholdsbehov, 
da på virkes fostertilveksten negativt. 

• Husk tilstrekkelig mengde vann av god kvalitet. Drektige purker trenger  
min. 12 l per dag. 

• Tildeling av grovfôr er viktig for god mage- og tarmhelse, og som aktivitets- 
og  rotemateriale.

Forts.



Fôring av diende purker 
Riktig fôring i dieperioden er viktig for å oppnå god melkeproduksjon og minst mulig 
holdtap på purka.

Anbefalt fôrkurve for diende purker (FEn/dag)
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15–35

Ung-
purker

3,0 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,4 7,8 Apetitt

Eldre 
purker 

3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Apetitt

 *Ta gjerne en pause i opptrappingen (2–3 dager) før overgang til fri appetitt

Flushing 
Å øke energitildelingen i perioden før bedekning bedrer eggkvaliteten og kan øke antallet 
egg som løsner. Økt energitildeling kan gjøres enten ved å øke fôrmengden eller ved bruk av 
flushingtilskudd. 

• Flushing har kun effekt en ukes tid. Etter inseminering kan et høyt energinivå gi tap av foster.

• Flushing med kraftfôr betyr fri appetitt fra avvenning til inseminering. Fri  appetitt krever 
flere fôringer, med tildeling av kraftfôr 3–4 ganger per dag. Bruk et purke- eller smågrisfôr 
med høyt energiinnhold. 

• Tildeling av flushingtilskudd med høyt innhold av druesukker, fiskemel og  utvalgte  
vitaminer og mineraler kan ha positiv effekt på smågrisens fødselsvekt og livskraft. 

• Høyere nivåer av enkelte vitaminer og mineraler er positivt for reproduksjon. 

• 3–4 fôringer per dag er anbefalt for å sikre høyt fôropptak.

• Purka bør ha spist opp i løpet av 30 min., hvis fôret ikke er spist opp skal  
fôrtroa tømmes innen neste fôring. 

• Purker som legger igjen fôr må justeres ned for å unngå at de blir matleie.   
Dersom purka slutter å spise kan et måltid kuttes ut, eller byttes ut med et  
annet smakelig fôr, f.eks. smågrisfôr.

• Tynne purker kan fôres etter appetitt fra dag 7.

• Tilgang på vann er viktig. Purkene klarer ikke få i seg nok næring uten  
til strekkelige mengder vann.

• Ei diende purke drikker opp til 35–50 l per dag, vann er viktig for melke produksjon.

• Ved innsett i fødebinge bør purkene ha et ryggspekkmål på 16–19 mm, og   
purkene bør ikke tape mer enn 5 mm ryggspekk i løpet av dieperioden.

• Tildeling av grovfôr er viktig for god mage- og tarmhelse, og som aktivitets-  
og rotemateriale.





1 IDEAL S Drektig *Overgangsfôring IDEAL S Die/Die Ekstra

2 IDEAL S Drektig IDEAL S Die/Die Ekstra

3 IDEAL S Die

Inseminering Innsatt i fødebinge Grising

1: Anbefalt for besetninger med ekstra høye krav til produksjonsresultater
2: Anbefalt for bruksbesetninger med høye krav til produksjonsresultater
3: Anbefalt for besetninger som bruker ett fôr til purkene. Til drektige purker anbefales da tillegg av  

Ideal Roe i ukene før grising for å sikre tilstrekkelig fiberinntak

*Anbefalte kombinasjoner – overgangsfôring:
IDEAL S Die Ekstra kombinert med IDEAL S Drektig eller IDEAL Roe
IDEAL S Die kombinert med IDEAL S Drektig eller IDEAL Roe

IDEAL S Drektig
• Høyt fiberinnhold som gir: 
 – God metthetsfølelse
 – God mage- og tarmhelse
 – God råmelkproduksjon
 – Økt evne til fôropptak i dieperioden
• Mineral- og vitaminsammensetning 

tilpasset å oppnå livskraftige smågriser

IDEAL S Die
• Energirik for høy melkeproduksjon
• Råvarevalg med fokus på fiber, 

 smakelighet, god mage- og tarmhelse 
og høyt næringsopptak 

• Kombinasjon av vitaminer, mineraler, 
protein og energi som ivaretar kropps-
reserver, og riktig melkesammensetning 

• Kan også brukes til drektige og rekrutt-
purker

IDEAL S Die Ekstra
• Tilpassa høyproduktive purker med over 

12–13 avvente 
• Særs høgt energi- og proteininnhold
• God dekning av mineraler og vitaminer 
• Tilsatt fordøyelig fiber som støtter god 

mage-tarmhelse

IDEAL S Bedekning – NYHET!
• Pelletert flushingtilskudd med meget god 

smakelighet og høyt energiinnhold
• Stimulerer brunst, reduserer antall tom-

dager og bidrar til store og jevne kull
• Høyt innhold av druesukker, fiskemel og 

utvalgte vitaminer og mineraler
• Tildeles med 0,5 kg per purke per dag fra 

avvenning til inseminering

IDEAL Roe
• Et smakelig fibertilskudd 
• Forebygger komplikasjoner med 

 forstoppelse og MMA ved grising
• Bidrar til økt råmelkproduksjon
• Økt evne til fôropptak i dieperioden
• Støtter god tarmhelse og bakterieflora 
• Forebygger sultstress og magesår
• Tilsatt magnesium, med beroligende effekt

Fôringsstrategier – IDEAL til purke 

IDEAL Super Serien 
For å bidra til realisering av purkas høye potensiale er Super-serien tilsatt nye  
vitamin- og mineralkilder med et svært høyt opptak i tarmen. Protein- og energinivået 
er tilpasset de siste anbefalinger fra Topigs Norsvin.

Våre fôrblandinger til purke
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HER FINNER DU OSS:

Dalebakken Mølle, Opphaug

Hundseth Mølle, Namdalseid

Hurum Mølle, Klokkarstua

Mysen Kornsilo & Mølle, Mysen
 avd. Lekum, Eidsberg (Kornmottak)

Norgesfôr Orkla, Fannrem
 avd. Lundamo, Lundamo
 avd. Skjerva, Meldal

Ottadalen Mølle, Lom
 avd. Ofossen Mølle, Skjåk
 avd. Vågå, Vågå
 avd. Stryn, Stryn

Ringerikes Kornsilo, Hønefoss

Røv Mølle, Vindøla

Råde Mølle, Råde
 avd. Sandesund, Sarpborg

Vestfoldmøllene, Borgen Mølle, Andebu 
 avd. Bakke Bruk (økologisk), Revetal
 avd. Herland Mølle, Svarstad (Kornmottak)
 avd. Melsomvik Kornsilo, Melsomvik

Vinstra Bruk, Vinstra

Strand Unikorn, Moelv
 avd. Hadeland, Jaren
 avd. Sarpsborg, Sarpsborg
 avd. Oslo Havnesilo, Sjursøya
 avd. Oslo Havnesilo, Vippetangen
 avd. Odal Kornsilo, Skarnes
 avd. Storhamar Kornsilo, Hamar

Hundseth Mølle

Ottadalen Mølle

Ringerikes Kornsilo

Hurum

Mysen

Røv Mølle

Dalebakken

Vinstra Bruk

Strand Unikorn

Orkla

Norgesfor AS

Råde MølleVestfoldmøllene

Norgesfôr AS

Postadresse: Mail Boxes Etc 367, 0028 Oslo
Besøksadresse: Torggt. 10, 3 etg. 0181 Oslo

Tlf: 22 40 07 00, post@norgesfor.no  
www.norgesfor.no


