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Det ernæringsmessige innholdet i kraftfôrblandinger til geit er 
under kontinuerlig utvikling. Dyras næringsbehov blir stadig 
bedre kartlagt, og kravene til dyras produksjonsresultater 
endres. Det er økende krav til produktivitet, og det stilles også 
økte krav til produktkvaliteten. Vi i Norgesfôr spesialtilpasser 
våre blandinger til geit basert på nyeste forskning, slik at vi kan 
tilby det mest optimale fôret til dine dyr i alle livsfaser. Geit er 
ikke “små kyr”. De har helt andre næringsbehov, og bør derfor 
få kraftfôr som er tilpasset sine behov. 

Tørrperioden 
Geitene tåler mer variasjon i grovfôrkvalitet i denne perioden. 
Spar det beste grovfôret til laktasjonen. Det er viktig at geite-
ne er i godt hold ved kjeing. De vil da ha fettreserver som de 
kan bruke utover i laktasjonen, noe som vil redusere risikoen 
for frie fettsyrer i melka. Når det nærmer seg kjeing vil grov-
fôropptaket gå ned mye på grunn av liten plass i buken. Det er 
da viktig å ikke overfôre med kraftfôr. Gi maksimalt 0,8 kg per 
dag sammen med grovfôr av god kvalitet. Husk å gi vitamin- og 
mineraltilskudd i tørrperioden når kraftfôrmengden er under 
0,5 kg/dag.
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Laktasjonsperioden inne 
Opptrapping av kraftfôr etter kjeing bør skje gradvis: Maks 0,1 
kg hver fjerde dag. Det er ønskelig at geitene er oppe i topp 
kraftfôrnivå 2 - 3 uker etter kjeing.

Beite 

Avhengig av beitekvaliteten vil geitene kunne dekke vedlike-
holdsbehovet pluss behovet til 1 - 2 kg melk i form av beite. 
Utover dette trenger geitene ca. 0,4 kg kraftfôr pr. kg melk.



Virkningsmekanisme levende gjær
Fiber (NDF) 
Levende gjær i rasjonen har vist en økning i antall fiberned-
brytende mikrober i vomma, og videre økt fordøyelighet av 
fiber (NDF). Dette er spesielt tydelig når grovfôret har et høyt 
innhold av tungt fordøyelig fiber (høy iNDF). Økt nedbrytning 
av fiber resulterer i mer eddiksyre og dermed mer substrat til 
produksjon av melkefett. Levende gjær forbruker oksygen.  
Dette bedrer forholdene for de fibernedbrytende mikrobene, 
som er svært følsomme for oksygen i miljøet.  

På denne måten bidrar levende gjær til å bedre  
vekstmulighetene for de ønskede mikrobene i vomma.  
Geita får rett og slett mer ut av grovfôret!

Det er viktig å spille på lag med dyrets fysiologi når man tenker 
totaløkonomi - det pleier å lønne seg!
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pH i vomma stabiliseres 
For lav pH i vomma (sur vom/vomacidose) er ugunstig for 
vommiljøet. Lav pH i vomma kan vi få når det er for mye lett 
nedbrytbare- i forhold til sent nedbrytbare karbohydrater i 
rasjonen, ofte ved mye kraftfôr i forhold til grovfôr.  

Balansegangen mellom optimalt vommiljø og nok energi i  
første del av laktasjonen er ikke lett. Sur vom kan ha flere 
grader av alvorlighet. Dersom det er veldig høyt nivå av lett 
nedbrytbare karbohydrater i rasjonen kan pH falle veldig raskt 
på grunn av økende produksjon av melkesyre i vomma.  

Dette resulterer i akutt «sur vom» som slår ut store deler av 
den normale mikrofloraen og skader vomepitelet. Dette gir 
klare symptomer da geita blir syk og sturer, vomfunksjonen 
reduseres/opphører og ytelsen følger med i dragsuget. Mer 
vanlig er en mildere grad der geita går med noe lav pH i vom 
uten å bli tydelig syk. Resultatet sees mer uspesifikt som lavere 
fettinnhold i melka, redusert ytelse, diaré og evt. problemer 
med forfangenhet. Hvordan kan så levende gjær hjelpe til her? 

Levende gjær bidrar til at antallet melkesyreproduserende  
bakterier reduseres og at bakterier som forbruker melkesyre 
øker. Resultatet blir at pH i vomma holdes mer stabil slik at 
perioder geita går med for lav pH reduseres. Det er spesielt  
de fibernedbrytende mikrobene som er følsomme for lav pH, 
så en stabil pH vil derfor bedre fiberfordøyelsen i vomma.  
Dette er særlig viktig for dyr som går på høye nivåer med  
kraftfôr (tidlig laktasjon/ generelt høy ytelse).  
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*Produseres kun ved enkelte Norgesfôrbedrifter.

DRØV Intro 
Smakelig kraftfôrblanding til livkje og 
slaktekje fra 0-3 mnd med levende gjær, 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, 
varmestabil. Tilsatt buffer, probiotika, 
mineralkilder 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. Gi 
DRØV Intro daglig etter appetitt sammen 
med fint høy/grovfôr av god kvalitet, friskt 
vann og melk/melkeerstatning.

Levende gjær er tilsatt kraftfôrene DRØV Geit og DRØV Intro. I perioder med lite kraftfôr  
eller fôring med annet kraftfôrslag enn DRØV Geit kan tilskuddsfôret ATTÅT Levende Gjær  
benyttes til melkegeit.

DRØV Geit*
Spesialblanding til geit med høyt innhold 
av fett og protein for å opprettholde en 
høy tørrstoffprosent i melk. Inneholder 
utvalgte råvarer og vomspesifikk levende 
gjær, Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-1077, (varmestabil) for økt fôrutnyttelse 
og optimalt vommiljø. Inneholder orga-
nisk selen for økt selenoverføring til melk 
og større selenlager i dyret. Til melkegeit 
ved moderat til høy ytelse og dersom du 
ønsker å unngå smaksfeil på melk.

Anbefalt mengde: 
3 kg melk med dårlig grovfôr:  
1,4 kg Drøv Geit pr. dag
3 kg melk med middels grovfôr:  
1,0 - 1,1 kg Drøv Geit pr. dag 
3 kg melk med førsteklasses grovfôr:  
0,8 - 0,9 kg Drøv Geit pr. dag

Kraftfôr til Geit
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*Produseres kun ved enkelte Norgesfôrbedrifter.

DRØV Geit Fiber*
DRØV Geit Fiber er en spesialblanding 
til geit med mere fiber. DRØV Geit Fiber 
brukes i år med grovfôrmangel for å drøye 
grovfôret mest mulig. Blandingen har et 
høyt innhold av fiber (NDF) og et moderat 
innhold av vomnedbrytbar stivelse. For å 
opprettholde høy tørrstoffprosent i melk 
er blandingen høy på energi og fett. DRØV 
Geit Fiber inneholder bufferstoff og råvarer 
som er gunstige for vommiljøet. Kan fôres 
i større mengder enn DRØV Geit. Har en 
tilgang på halm anbefales DRØV Geit eller 
DRØV Energirik Høg i stedet. Inneholder 
organisk selen for økt selenoverføring til 
melk og større selenlager i dyret. Alterna-
tivt kan melkekublandingen DRØV Fiber 
benyttes.

DRØV Energirik
DRØV Energirik er et kraftfôr utviklet til 
melkekyr med middels høyt energi- og  
AAT-innhold, samt krav til moderate meng-
der vombeskyttet fett. Moderat innhold av 
vomnedbrytbar stivelse og krav til råvarer 
som bidrar til godt vommiljø. Til melkegeit, 
dersom du prioriterer høy ytelse og smaks-
feil ikke er noe problem, kan Drøv Energirik 
også være et godt alternativ til geit. Finnes 
med høg og låg PBV.



8

*Produseres kun ved enkelte Norgesfôrbedrifter.

Organisk selen
Alle 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.

TILSKUDDSFÔRET 
ATTÅT Levende Gjær  
TIL STORFE OG SMÅFE
Norgesfôr har i flere år tilsatt varmestabil 
levende gjær, Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-1077- Levucell®, i kraftfôr til geiter, 
melkekyr og i kraftfôr til kalv og storfe i 
vekst med svært gode resultater. ATTÅT 
Levende Gjær er et tilskuddsfôr som kan 
benyttes til dyregrupper som ikke får gjær 
i kraftfôret eller til dyr som får lite kraftfôr. 
Levende gjær gir mer stabil pH i vom og en 
bedre utnyttelse av grovfôret ved at fiber-
fordøyeligheten øker. Den levende gjæren 
trenger tid på å etablere seg i vomma, 
begynn derfor tildeling med levende gjær i 
god tid før kjeing.

Anbefalt mengde: 15 g/dag til kje og  
20 g/dag til melkegeit. 
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Vitaminer og mineraler til geit
For å oppnå optimal vekst, helse og produksjon hos geit, må behovet for vitaminer og mineraler 
dekkes. Sammenlignet med sau har geita et behov også for kobber. Norsk grovfôr har ofte et 
lavt innhold av mikromineraler, spesielt jod og selen. Jod- og selenmangel kan føre til dårlig 
 immunforsvar, redusert fertilitet, abort, svaktfødte og dødfødte kje. Derfor er det viktig med 
god tilførsel av jod og selen i siste del av drektigheten, ved kjeing og fram til parring. 

Vitaminer og mineraler tilsettes i kraftfôret og vil dekke dyrets behov. Tilskudd av vitaminer og 
mineraler er imidlertid nødvendig når dyra får mindre enn 0,5 kg kraftfôr. Tilskudd av vitaminer  
og mineraler kan både tildeles som pulver, mineralstein eller bøtte og som mineralbolus 
 avhengig av hva som er mest praktisk i egen besetning. 

Norgesfôr forhandler også andre tilskuddsfôr slik som VitaMineral® Mg-rik, VitaMineral® Gjeldku 
og saltstein som Slikkestein KNZ Basic 100 og Slikkestein SP Red Block med kobber og jern.

Type Bruksområde
ATTÅT Steingod
TIL STORFE, GEIT OG HEST

ATTÅT Steingod TIL STORFE, GEIT OG HEST er en firkantet vitamin- og 
mineralstein på 20x20x20 cm som dekker vitamin- og mineralbehovet 
til alle typer geit. Et spesielt høyt innhold av mikromineralene jod, 
selen og kobolt som ofte kan være lavt i jordsmonnet i Norge.  
Inneholder organisk selen for økt selentilførsel og større selenlager  
i dyret.   
Anbefalt mengde: 20 – 40 g/dag eller etter appetitt.

VitaMineral® Normal Et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som gir alle drøvtyggere  
et grunnleggende tilskudd av makromineraler, mikromineraler og 
vitaminer. 
Anbefalt mengde: 20 - 40 g/dag eller etter appetitt

VitaMineral®  
Mineralbøtte

Slikkestein som er beregnet for dyr på beite, men kan også brukes i 
bingefjøs. Den har lavt kalsium/fosforforhold og inneholder mye salt 
og magnesium, som er nødvendig på beite.

VitaMineral® 2000 Et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som gir alle drøvtyggere  
et grunnleggende tilskudd av makromineraler, mikromineraler og 
 vitaminer. Pelletert tilskuddsfôr med god smakelighet. 
Anbefalt mengde: 30 – 60 g/dag.

Provital Evita 10 E-vitamintilskudd med luserne og tangmel for god smakelighet.  
Tilsatt selen og biotin. Styrker immunforsvaret og bedrer fruktbarhet. 
Anbefalt ved gammelt grovfôr eller grovfôr av dårlig kvalitet, da dette 
inneholder lite E-vitamin.
Anbefalt mengde: 10 - 20 g/dag

Slikkestein KNZ Standard Slikkestein KZN Standard gir i tillegg til salt, et lite bidrag av  
magnesium, sink, kobber, jod og selen, men ikke nok til å sikre 
dyras behov for disse mineralene.
Anbefalt mengde: Fri appetitt
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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!

/ Norgesfor AS

BESTILL 
DIREKTE HOS 
DIN LOKALE 

MØLLE

for degnorgesfor.no

  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

Strand Unikorn MOELV 62 35 15 00

Vestfoldmøllene ANDEBU 47 79 00 00

Vinstra Bruks Mølle VINSTRA 61 29 01 20


