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PIONÉR - Kraftfôr til hest
Norgesfôr tilbyr et bredt sortiment av kraftfôr til hest. 
Vi bygger vår fôrutvikling på nyeste forskning, og har 
høye krav til kvalitets sikring av fôret. Om du velger en 
av våre lokal produserte PIONÉR blandinger eller en 
spesialblanding fra Spillers er opp til deg! 

Ta kontakt med din lokale Norgesfôr bedrift for mer 
informasjon. Se mer på baksiden. 

NYHET!
Tilskuddsfôret 
Levende Gjær



Følg oss på Facebook!
/ Norgesfor

Norgesfôr AS

Torggata 10, Mailboxes Etc 367,  

0028 Oslo 

Tlf: 22 40 07 00 

post@norgesfor.no 

www.norgesfor.no

BESTILLING

Ta kontakt med din lokale  

Norgesfôr-bedrift. Oversikt 

og kontaktinformasjon finner 

du på www.norgesfor.no.

ANDRE PRODUKTER

VITAFOR Power

Et eksklusivt pelletert mineral - 

tilskudd for høyt presterende hester. 

Ekstra høyt innhold av naturlig  

E- vitamin.

VITAFOR Solid

Pelletert mineraltilskudd for hester i 

lett til moderat trening.

VITAFOR Strong

Har de samme egenskapene som 

Vitafor Solid, men her er mineralene 

granulerte.

Betefiber

Består av roeprodukter I tørr 

form som har et høyt innhold av 

fordøyelige fiber. Svært bra for  

mikroorganismene i hestens tarm-

system. Må alltid bløtlegges før bruk.

Betfôr

Betfôr er melassert betefiber.  

Mel assen tilfører hesten lett  

omsettbare karbohydrater og bidrar 

til god smakelighet på produktet. 

Norgesfôr har også et bredt  

utvalg av havre/bygg, lucerne,  

saltslikke steiner, flis, strø og  

gjerdemateriell.

NYHET! Levende 
Gjær Tilskudd! 

Inneholder  

Levende gjær 

(Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I 
– 1077, Levucell®SC 
Titan®). Levende gjær har svært 

positiv effekt på hestens fordøyelse 

og tarmflora.

NYHET! PIONÉR Super - Med levende gjær
PIONÉR Super med levende gjær er en konsentrert kraftfôrblanding med høyere 

fettinnhold og lavere stivelse enn de øvrige blandingene. Tilsatt prebiotika for bedre 

fordøyelse: 

Levende gjær (Saccharomyces cerevisiae CNCM I – 1077, Levucell®SC Titan®). 
Levende gjær har svært positiv effekt på hestens fordøyelse og tarmflora. Innholdet av 

mineraler og vitaminer dekker hestens behov når det fôres etter anbefalte mengder.  

Passer godt til tynne hester og hester som fôres med lite kraftfôr. Inneholder ekstra 

magnesium som er kjent for å ha en beroligende virkning. 

Bruk: 400-500 g pr. 100 kg hest avhengig av kvalitet på grovfôr og aktivitetsnivå.

PIONÉR Sport – Konsentrert kraftfôrblanding uten havre
Energirik blanding som er tilpasset bruk sammen med havre og/eller annet korn.  

Konsentrert innhold av vitaminer og mineraler så hestens behov dekkes når det fôres 

etter anbefalt mengde.

Bruk: 300 g pr. 100 kg hest avhengig av havremengde, kvalitet på grovfôr og  

aktivitetsnivå.

PIONÉR Standard – Fullfôrblanding med havre
Moderat innhold av energi, protein, vitaminer og mineraler. Basert på norsk korn og 

inneholder havre.

Bruk: 500 g pr. 100 kg hest. Brukes i større mengder enn Super og Sport, og bør  

kompenseres med vitamin og mineraltilskudd.

PIONÉR Oppdrett - Til unghest, drektige hopper og avlshingst
Kraftfôrblanding med moderat energiinhold og høyt proteininnhold med optimal  

aminosyresammensetning. Vitamin og mineralinnhold tilpasset vekst.

SPILLERS Conditioning Fibre
Inneholder en velsmakende blanding av tørket alfalfa og halm, omhyggelig 

utvalgt pga sin høye kvalitet. Tilfører ekstra volum  og forlenger hestens 

spisetid.

SPILLERS Cool Mix
Velsmakende musliblanding tilpasset «heite» hester. Tilsatt ekstra 

magnesium for beroligende effekt. Inneholder NovaMinS, en unik  

sammensetning av vitaminer, mineraler og antioksidanter.

SPILLERS Conditioning Mix
Muskeloppbyggende og fetende müsliblanding med HDF  

superfiber for kontrollert energi.

SPILLERS High Fibre Cubes
Et komplett fôr med lavt kaloriinnhold. Passer for hester i lett trening, under 

rekonvalesens eller bokshvile. Inneholder Bio Active system for å fremme 

hestens fordøyelse.

Din lokale Norgesfôr bedrift hjelper deg med fôrplanlegging til din 

hest! Våre blandinger ligger også inne i programmet PC horse.


