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Praktisk fôring av storfe i vekst
Norgesfôr tilbyr et bredt sortiment av kraftfôr til storfe i vekst. Sortimentet er i kontinuerlig utvikling med
bakgrunn i behov i markedet, råvaretilgang og forskning.
Fortsatt kommer mesteparten av storfekjøttet i Norge (60 %) fra melkebruk, mens 40 % kommer fra kjøttfebesetninger
sistnevnte produksjon er i sterk vekst. Uansett rase er det viktig å kjenne til grovfôrkvaliteten, og beregne kraftfôr
behovet ut fra dette med hensyn til tilvekst, slaktevekt og slaktetidspunkt. Det er viktig å sette seg mål for ønsket
slaktevekt og alder, slik at fôringa blir tilpasset for å nå målet. For oppnå målet er det viktig å følge utviklingen under
veis. Vekt eller brystmålebånd er et godt hjelpemiddel for å vite om dyrene klarer å nå ønsket slaktevekt og alder.

Grovfôr

Et godt grovfôr er grunnlaget for en god tilvekst hos
okser og målet er å få i dyra mest mulig. Normalt
utgjør grovfôret 30 – 60 % av energien i rasjonen til
okser. Det viktigste for å få et førsteklasses grovfôr, er
høstetidspunkt og gjæringskvalitet (surfôr). Fortørking
og kutting vil også øke fôropptaket. Etter hvert som
graset blir eldre, vil innholdet av protein (AAT, PBV,
fordøyelig råprotein) avta, mens innholdet av fiber
(NDF) øker. Særlig vil den typen NDF som er helt
ufordøyelig øke, og dette gjør at energiverdien faller.
En grovfôranalyse av hver slått er derfor svært nyttig
for å sette opp riktig fôrplan. Ta kontakt med din
nærmeste Norgesfôrbedrift så hjelper vi deg gjerne
med uttak, innsending og tolking av grovfôrprøver.

Fôring av okser

Hvor mye fôr som skal til for å produsere et kilo tilvekst
er avhengig av tilvekstens sammensetning. Sammenlignet med NRF, vil kjøttfe ha 5 – 15 % høyere protein
behov på grunn av større muskeldanning. Produksjon
av fett krever mye mer energi enn produksjon av kjøtt.

Hos en ung okse er det lite avleiring av fett, mens 40
– 50 % av tilveksten kan være fett når den nærmer seg
slaktemoden alder.
Det er vanlig å dele rasene i to grupper; tidlig og seint
slaktemodne dyr. Hereford og Aberdeen Angus
kjennetegnes ved tidlig fettavleiring og er slaktemodne
ved slaktevekt på 300-350 kg. Rasene Charolais,
Simmental og Limousine har stort vekstpotensiale før
de begynner å avleire fett, og er slaktemodne ved
slaktevekt på 450 kg eller mer.
Det skilles også mellom moderat og intensiv framfôring
av okser. Moderat framfôring er best der grovfôret skal
utgjøre hoveddelen av rasjonen og for lette kjøttferaser.
Lang framfôringstid øker vedlikeholdsbehovet slik at det
totale fôrbehovet blir høyere sammenlignet med
intensiv framfôring. Sterk fôring fører til tidligere
avleiring av fett ved en lavere vekt enn ved svakere fôring.
For å unngå fett-trekk må derfor rasktvoksende okser
slaktes ved lavere vekt enn okser som fôres svakere.

Aktuelle slaktevekter for okser
Rase

Lett rase

Tung rase

Slaktealder, mnd.

14

17

14

17

Vekt ved 7 mnd. alder, kg

310

250

360

320

Vekt ved slakting, kg

600

540

710

740

Tilvekst (7-12 mnd), g/dag

1400

1100

1700

1500

Slakteprosent (%)

53

Slaktevekt, kg

56

350

Eksempel på fôrplaner

Eksemplene under viser fôrplaner til okser som fôres på
surfôr av middels kvalitet (0,85 FEm/kg TS, NEL20 6,00 MJ/
kg TS). For okser på intensiv fôring anbefales ALKA Storfe
DRØV Kraftig, DRØV Kjøttfe eller DRØV Muskel. Til okser
som får store kraftfôrmengder bør kraftfôret tildeles
flere ganger pr. dag eller blandes inn i fullfôrmiks, slik at

300

450

470

vombelastningen ikke blir for stor. For okser med lengre
oppfôringstid og mindre kraftfôrmengder anbefales
rimelige blandinger slik som DRØV Kjøttfe. Bruker
en under 5 kg kraftfôr må oksene få tilskuddsfôr med
vitaminer og mineraler.

Veiledende kraftfôrmengder til lette kjøttraser
ved appetittfôring på surfôr av god kvalitet, kg/dag
Slaktealder, måneder
Alder,
måneder

14

14

17

Slaktevekt, kg
350

350

300

Kraftfôrtype
ALKA Storfe

DRØV Kjøttfe

DRØV Kjøttfe

5

3,5 – 4

3 – 3,5

2,5 – 3

8

4 – 4,5

3,5 – 4

3 – 3,5

11

5 – 5,5

4,5 – 5

3 – 3,5

13

5 – 5,5

4,5 – 5

2,5 – 3

15

2,5 – 3

17

2,5 – 3

I tabellen er det regnet med et grovfôropptak på henholdsvis 1,0 og 1,2 kg TS pr. 100 kg levendevekt for de to
slaktealdrene og et grovfôr med 0,85 FEm/kg TS (NEL20 6,00 MJ/kg TS).

Veiledende kraftfôrmengder til kjøttfeokser av tung rase
med appetittfôring på surfôr av god kvalitet, kg/dag
Slaktealder, måneder
Alder,
måneder

14

14

17

Slaktevekt, kg
450

450

470

Kraftfôrtype
ALKA Storfe

DRØV Kjøttfe

DRØV Kjøttfe

5

3,5 – 4

3,5

3

8

4 – 4,5

4,5

3,5 – 4

11

5 – 5,5

5,0 – 5,5

3,5 – 4

13

6 – 6,5

6

4

15

5,5 – 6

5,5 – 6

4 – 4,5

17

3,5 – 4

I tabellen er det regnet med et grovfôropptak på henholdsvis 0,9 og 1,0 kg TS pr. 100 kg levendevekt for de to
slaktealdrene og et grovfôr med 0,85 FEm/kg TS (NEL20 6,00 MJ/kg TS).

Våre kraftfôr til storfe i vekst
DRØV Intro

DRØV Kraftig/DRØV Vekst

DRØV Protein

DRØV Kjøttfe*

Smakelig kraftfôrblanding til kalv (03 mnd) med
levende gjær (Saccharomyces cerevisiae CNCM
I1077), buﬀer, probiotika, mineralkilder med høy
biotilgjengelighet og aroma som stimulerer til høyt
fôropptak og tilvekst. Inneholder råvarer og mikro
ingredienser som virker unikt sammen for optimal
vomutvikling og god helse. Naturlig vitamin E og
organisk selen gir god tilførsel av antioksidanter.

DRØV Protein har et høyt innhold av AAT og PBV
(høyt proteininnhold). Fungerer godt i fullfôr
blanding med eget korn/potetergrønnsaker/andre
energifôrmidler, samt til surfôr eller halm med lavt
proteininnhold.

Blanding med høyt innhold av protein. PBV er tilpas
set grovfôret lokalt. Inneholder varmestabil levende
gjær (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077) og
buﬀer for å sikre god vomfunksjon og utnyttelse av
grovfôret. Spesialtilpasset vitamin¬ og mineralinn
hold til dyr i vekst.

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).
Inneholder utvalgte råvarer og buﬀer som bidrar til
godt vommiljø.
Norgesfôr produserer også Roeblanding, Drøv Grovfôrdrøyer og andre kraftfôrblandinger til drøvtyggere.
Ta kontakt med din nærmeste Norgesfôrbedrift.
*Tilsatt varmestabil levende gjær (Levucell®, Saccharomyces cerevisiae CNCM-I-1077) ved enkelte Norgesfôrbedrifter.

Lokale blandinger

 Vi lager bærekraftige kraftfôrblandinger basert på norske råvarer
Norgesfôr har sterkt fokus på norske og kortreiste
råvarer. Vi har derfor ALKAserien med blandinger på
over 90 % norske råvarer. Vi har også kraftfôr fri for soya
og palmeprodukter, basert på råvarer som kan dyrkes i
norsk klima i vår Nserie. Lokalt har vi også blandingen

ALKA Storfe

DRØV Orkla 80 % Kåinn basert på mer enn 80 % lokalt
bygg og havre fra Trøndelag. Under ser du et utvalg av
noen av våre lokale, bærekraftige blandinger med høy
norskandel. Sortimentet vil variere avhengig av tilgang
på lokale ressurser

DRØV Tilvekst N

ALKA Storfe inneholder over 90 % norske råvarer.
ALKA Storfe består av norsk, alkalisk korn tilsatt
vitaminer, mineraler og melasse. Noen anlegg
leverer pellets med grov indre struktur. Svært
gunstig buﬀereﬀekt i vom. Gradvis tilvenning er
viktig. Mineralinnhold tilpasset dyr med høy
tilvekst. Kan benyttes som et fullverdig kraftfôr til
storfe og tilleggsfôring til høytytende mjølkeku i
f.eks. en grunnblanding.

DRØV Tilvekst N er tilpasset kjøttproduksjon basert
på råvarer som kan dyrkes i norsk klima. Soya
og palmefri. Tilsatt varmestabil levende gjær
(Saccharomyces
Saccharomyces cerevisiae CNCM-I-1077
CNCM-I-1077, varme
stabil) og buﬀer for god vomfunksjon. Inneholder
organisk selen for økt selenlager i dyret. Mineral
innhold tilpasset dyr med høy tilvekst. Anbefalt
mengde maks. 45 kg/dag. Blandingen kan brukes til
okser, ammekyr og mellomkalv.

ALKA Storfe Høg

DRØV 80% Kåinn

ALKA Storfe Høg er en blanding med høyere
proteininnhold og høyere PBV enn ALKA Storfe.
Blandingen er tilpasset seint høstet surfôr. Pellets
med grov indre struktur produseres ved noen
anlegg. Inneholder over 80 % norske råvarer. ALKA
Storfe Høg består av norsk, alkalisk korn og kort
reiste proteinråvarer, samt vitaminer, mineraler
og melasse. Svært gunstig buﬀereﬀekt i vom.
Mineralinnhold tilpasset dyr med høy tilvekst.

Kraftfôrblanding med minst 80 % lokal bygg og
havre som er dyrket i nærområdet til mølla. Soyafri.
Benyttes til okser av lette kjøttferaser og amme
kyr etter kalving sammen med et grovfôr med
høyt energi og råproteininnhold. Tilsatt varme
stabil levende gjær (Saccharomyces cerevisiae
CNCMI1077, varmestabil) for økt fôrutnyttelse og
optimalt vommiljø.

ALKA Müsli

DRØV Kombi

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 grunnblanding.

Blanding som kan benyttes både til dyr i vekst og
som kraftfôr til seinlaktasjon hos melkekyr. Inn
holdet av PBV er tilpasset grovfôret lokalt. Inneholder
varmestabil levende gjær (Saccharomyces cerevisiae
CNCM I1077, varmestabil) og buﬀer for å sikre god
vomfunksjon og utnyttelse av grovfôret. Spesialtil
passet vitamin og mineralinnhold til dyr i vekst.

Ta kontakt med din nærmeste Norgesfôrbedrift for mer informasjon.

ATTÅT Levende Gjær

Organisk selen

Norgesfôr har i flere år tilsatt varmestabil levende
gjær, Saccharomyces cerevisiae CNCM I1077
Levucell®, i sitt 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 fiberfordøyeligheten øker.
Den levende gjæren trenger tid på å etablere seg i
vomma, begynn derfor tildeling med levende gjær
i god tid før kalving.

Norgesfôr benytter organisk selen i alle våre
kraftfôrblandinger. Mikromineralet selen inngår i
proteiner i kroppen, er viktig i kroppens antioksi
dan�orsvar og ulike reproduksjonsfunksjoner.
Organisk selen, er selen bundet til enten til
aminosyrene metionin eller cystein, øker tilgjenge
ligheten av selen i dyret og øker overføringen av
selen til melk og kjøtt.
Dette fører til bedre selentilførsel til kalven og større
selenlager i kua.

til storfe og småfe

Anbefalt mengde: Okser: 40 g/dag

Vitaminer og mineraler
Vitaminer og mineraler tilsettes i kraftfôret og vil dekke dyrets behov.
Tilskudd av vitaminer og mineraler er imidlertid nødvendig når dyra får mindre enn 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.

Vitamin og mineraltilskudd til storfe i vekst
Type

Bruksområde

ATTÅT Steingod
– NÅ MED ORGANISK
SELEN
TIL STORFE, GEIT OG HEST

ATTÅT Steingod TIL STORFE, GEIT og HEST er en firkantet vitamin og mineral
stein på 20x20x20 cm som dekker vitamin og mineralbehovet til alle typer
storfe. En stein på 15 kg holder derfor til 15 kyr i 10 dager. 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: 100 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: 50 – 150 g/dag eller etter appetitt.

Sweetlicks
Ungdyr/kjøttfe

Gir en rekke mineraler og sporstoﬀer som er viktige for dyr i vekst.
Anbefalt mengde: Fri appetitt

VitaMineral®
Mineralbøtte

Slikkestein som er beregnet for dyr på beite, men kan også brukes i binge�øs.
Den har lavt kalsium/fosforforhold og inneholder mye salt og magnesium, som
er nødvendig på beite.
Anbefalt mengde: Fri appetitt

Provital Evita 25(10)

Evitamintilskudd tilsatt selen og (biotin) med luserne og tangmel for god
smakelighet. Ved fôring av grovfôr med lavt innhold av Evitamin eller fersk,
krosset og ensilert korn.
Anbefalt mengde: 20 – 100 g/dag.

TraceSure Mineralbolus

Det er avgjørende for eﬀektiviteten at nedlegginga av bolusen skjer i god
tid før kalving, helst to måneder før. Dekker behovet dyra har for selen, jod,
kobolt og evt. kobber (bare TraceSure Cu/I) i 5 – 6 mnd.
Kapslene løses gradvis opp og frigir mikromineralene i løst form som er lett
tilgjengelig for opptak i dyra.
For kviger som skal insemineres bør man starte i god tid før inseminering.

TraceSure -I eller
TraceSure Cu/I

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

Norgesfôr forhandler også andre tilskuddsfôr slik som VitaMineral® Mgrik, VitaMineral® Carik, VitaMineral®
SinkuKAB og saltstein som Slikkestein KNZ Basic 100 og Slikkestein SP Red Block med kobber og jern.

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

Ves�oldmøllene

ANDEBU

47 79 00 00

Vinstra Bruks Mølle

VINSTRA

61 29 01 20

Norgesfôr AS
Akershusstranda 27, 0150 Oslo
Tlf: 22 40 07 00
post@norgesfor.no,
www.norgesfor.no

norgesfor.no

BESTILL
DIREKTE HOS
DIN LOKALE
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