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Velg rett kraftfôr til melkeku
Norgesfôr tilbyr et bredt sortiment av kraftfôr til
melkekyr. Alle våre blandinger er tilpasset grovfôret
lokalt i området. Blandingen du velger vil være
avhengig av hvilken ytelse du legger opp til, hva slags
grovfôr du har og eventuelt hvilke andre fôrmidler du
bruker.
Norgesfôr benytter nyeste forskning i sin fôrutvikling
og bruker NorFor som fôrvurderingssystem. Vi legger
vekt på at kommunikasjonen mellom deg som produsent, din rådgiver og oss som kraftfôrleverandør skal
være effektiv og bidra til at du når målene du har satt
for din produksjon.

Velg riktig kraftfôr til
ditt grovfôr og ytelse
Surfôret er det viktigste grovfôret i norsk melkeproduksjon. Kvaliteten kan variere mye, og det er
viktig å vite hva man har for å kunne velge riktig
type og mengde kraftfôr.
En analyse av ferdig gjæret surfôret er derfor svært
nyttig. Ønsker du en optimal fôrplan tilpasset din
besetning, ta grovfôrprøver og kontakt en av våre
fôringsrådgivere så skreddersyr vi en plan for deg.
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Våre kraftfôr til melkeku
DRØV Fase 1

DRØV Middelslått

DRØV Genial

DRØV Fyldig

DRØV Energirik*

DRØV Protein*

Kraftfôr til kyr med høy ytelse. Høye krav til
smakelighet, råvarer og næringsinnhold. Høyt innhold
av vombestandig stivelse. Inneholder levende gjær
(Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, varmestabil)
for økt fôrutnyttelse og godt vommiljø. Finnes i både
Låg og Høg varianter for å passe til proteininnholdet i
grovfôret.

Kraftfôr til kyr med høy ytelse. Moderat innhold av
vomnedbrytbar stivelse. Inneholder levende gjær
(Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, varmestabil)
for økt fôrutnyttelse og godt vommiljø. Inneholder
mer norsk korn enn DRØV Fase 1.

Kraftfôr til kyr med moderat til høy ytelse. Inneholder
råvarer som bidrar til godt vommiljø. Moderat innhold
av vomnedbrytbar stivelse. Finnes i både Låg og Høg
varianter for å passe til proteininnholdet i grovfôret.

*Tilsatt varmestabil levende gjær ved enkelte Norgesfôrbedrifter.

Kraftfôrblanding basert på norsk korn til kyr med
moderat ytelse. Tilpasset surfôr med middels høstetidspunkt. Vi har også blandingen DRØV Tidligslått
tilpasset surfôr med tidlig høstetidspunkt.
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En ﬁberrik kraftfôrblanding med utvalgte råvarer som
bidrar til å gi høy fettprosent i melk. Tilpasset middels
til tidlig utviklet gras og surfôr. Tilsatt buffer og vomspesiﬁkk levende gjær (Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-1077, varmestabil) som bidrar til optimalt
vommiljø og høyt tørrstoﬃnnhold i melk.

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 Fiber*

DRØV Grovfôrdrøyer

DRØV Roeblanding

DRØV Intro

Drøv Fiber brukes i år med grovfôrmangel for å drøye
surfôret mest mulig. Blandingen har et høyt innhold av
ﬁber (NDF), et moderat innhold av vomnedbrytbar
stivelse, buffer og råvarer som er svært gunstige for
vommiljøet.

Tilskuddsfôr ved økt behov for vomstabiliserende
råvarer. Brukes i tillegg til annet kraftfôr til melkeku
for å få mer fordøyelig ﬁber inn i rasjonen. Inneholder
en høy andel roesnitter. Ikke tilsatt vitaminer og
mineraler.

*Tilsatt varmestabil levende gjær ved enkelte Norgesfôrbedrifter.

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. DRØV Grovfôrdrøyer er uten tilsatt vitaminer og mineraler.

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 mikromineraler ingredienser som virker unikt sammen for
optimal vomutvikling og god helse. Naturlig vitamin E
og organisk selen gir god tilførsel av antioksidanter.

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
palmeprodukter, 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. Under ser du et utvalg av noen av våre
lokale, bærekraftige blandinger med høy norskandel.
Sortimentet vil variere avhengig av tilgang på lokale
ressurser.

ALKA Mjølk/ALKA Mjølk Låg

Energirik blanding med alkalisk korn tilpasset kyr med
moderat og høy ytelse. Svært høy andel norske råvarer
i forhold til tilsvarende blandinger til dyr med høy
ytelse (over 70 %). Svært gunstig buffereffekt i vom.
Blandingen kan brukes gjennom hele laktasjonen.

ATTÅT-serien
ATTÅT Biokull
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ATTÅT Biokull er et
tilskuddsfôr i småsekk
til kalv, lam, smågris
og slaktegris.
Produktet er
EBC-sertiﬁsert og
produsert av norske
råvarer (norsk gran).

Produktet selges i våre
butikker i sekker på
35 liter.
Dosering: 50 ml ATTÅT
Biokull per 40 kg
kroppsvekt per dag
i perioder med
u�ordrende mage- og tarmhelse.

ATTÅT Melkebart Kalv
DRØV Dristig N

DRØV Dristig N er basert på råvarer som kan dyrkes i
norsk klima, og i så stor grad som mulig kortreiste
råvarer fra møllas mottak. Blandingen er uten
palme- og soyaprodukter. Energirik blanding tilpasset
kyr med moderat til høy ytelse og kan brukes gjennom
hele laktasjonen. Tilsatt levende gjær (Saccharomyces
cerevisiae CNCM-I-1077, varmestabil) for økt
fôrutnyttelse og optimalt vommiljø. For å stimulere
til ønsket fettprosent i melk, anbefales god struktur
og høyt ﬁberinnhold i totalrasjonen.

DRØV Orkla 80% Kåinn

Kraftfôrblanding med minimum 80 prosent norsk og
lokal bygg og havre som er dyrket i nærområdet til
mølla. Soyafri. Tilpasset kyr med moderat ytelse og et
grovfôr med høyt energi- og råproteininnhold. Tilsatt
levende gjær (Saccharomyces cerevisiae CNCM-I-1077,
varmestabil) for økt fôrutnyttelse og optimalt
vommiljø. Kan også brukes i grunnblanding i
kombinasjon med f.eks. DRØV Fase 1.
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Vi lanserer nå vår egen
melkeerstatning til kalv!

Denne er produsert, utviklet
og testet ut i Norge.
Melkeerstatningen har
optimal næringsverdi og en
høy norskandel (over 90% av
melkepulveret er norsk).
Bruk av egen teknologi
beskytter næringsstoffene og
øker fordøyeligheten.
Inneholder tarmhelseproduktet Yang®
(gjærcellevegger) som støtter tarmhelse og
immunforsvar.
Forsøk har vist 50 g økt tilvekst per dag ved bruk av
Yang®. ATTÅT Melkebart Kalv renner godt i automater.
Svært fornøyde brukere!

Les mer om YANG her:

Levende gjær
– økt fôrutnytting!

Norgesfôr har i ﬂere år tilsatt varmestabil levende gjær
(Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077) i sitt kraftfôr
til høytytende melkekyr og dyr i vekst med svært gode
resultater. Til dyr som får lite kraftfôr har vi DRØV
Levende Gjær tilskuddsfôr! Ved bruk av levende gjær
oppnår dyra bedre utnyttelse av grovfôret, høyere
tilvekst og mer melk ut av samme mengde fôr.

Organisk selen
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. Nok selen er viktig for god
antioksidantstatus!

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
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