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IDEAL til slaktegris
Riktig fôrsammensetning og tildeling
er viktig for å sikre optimale produksjonsresultater, god helse og dyrevelferd. For å sikre at dagens fôreffektive
gris får dekket behovet sitt er alle våre
blandinger tilsatt naturlig vitamin E og
nye kilder til mineraler som gir:
• Bedre smak på fôret
• Høyere fôropptak og fôrutnyttelse
• Høyere tilvekst og kjøttprosent
• Bedre helse og sterkere bein/skjelett

Tips til vellykket fôring av slaktegris
• Velg riktig kra�fôr og fôringsstrategi
• Tilpass fôring til appetitt og fôropptak
• Registrer fôrforbruk og tilvekst
• Sørg for god nok eteplass til alle
• Grovfôr bidrar til god fordøyelse og mage- og tarmhelse, og er et godt rote- og aktivitetsmateriale
• Hyppig tildeling av ulike former rotemateriale er viktig for å motvirke uønsket adferd
• Husk god tilgang på friskt vann, det er viktig for et godt fôropptak
• For best mulig tilvekst i besetninger med våtfôr anbefales tilleggsfôring med tørrfôr til de yngste
grisene, særlig hvis grisen er vant med tørrfôr fra smågrisprodusent
Ta kontakt med en av våre fagkonsulenter, så hjelper vi deg med å velge riktig fôr og fôringsstrategi!

Appetittfôring med tørrfôr
Appetittfôring er mest vanlig i besetninger med tørrfôr, enten som enhets- eller fasefôring.
For å oppnå en høy daglig tilvekst, lavt fôrforbruk og god helse kreves det daglig oppfølging,
og løpende justering av fôringsautomater. Fôrspill på gulvet og et høyt registrert fôrforbruk
per gris kan oppstå hvis automatene er justert feil.
Automatene bør derfor justeres:
• Når det settes inn ny gris i bingen
• Når antallet gris i bingen endres
• I takt med at grisen vokser
• Ved bytte av kra�fôr
Det er viktig å sørge for at det er nok eteplasser i bingen. Økning av antall gris per eteplass over anbefalt
vil føre til redusert fôropptak og lavere tilvekst. Dersom fôrautomaten er opptatt over 80% av tiden
medfører det stress for grisen. Grisen vil da spise raskere, men også mindre. Og tilveksten reduseres.

Korrekt – lett for grisen å få
ut fôr fra automaten uten at
det blir for høyt fôrspill

For lite fôr i automaten –
sulten gris, redusert fôropptak
og tilvekst

For mye fôr i automaten –
gir fôrspill og kunstig høyt
fôrforbruk

Restriktiv fôring med våtfôr
Restriktiv fôring er mest vanlig i besetninger med våtfôr. Tildelingen av våtfôr tilpasses appetitt og
fôropptak. En høy daglig tilvekst, lavt fôrforbruk og god helse krever daglig oppfølging, og ev. justering
av fôrmengden, ved alle fôrventiler. For å maksimere potensialet for fôropptak bør fôrkurven ligge så
høyt at ca. 30% av grisene skal reguleres ned i fôrstyrke inntil fôrkurven flater ut.

Passende fôrstyrke.

For mye – nedregulering er nødvendig.

Praktiske tips til våtfôring av slaktegris
•
•
•
•
•
•
•
•

4–5 fôringer per dag
Vurder fordelingen av fôrmengden mellom fôringene
Tildel en større andel morgen og kveld i varme perioder
Ta hensyn til fôrnivået i smågrisbesetningen
Fôret bør spises opp i løpet av 15 min
Fjern alltid fôr som blir stående i troa
I binger hvor fôret er spist opp etter 10–15 min skal fôrmengden settes opp
I binger hvor det fortsatt er rester etter 10–15 min bør fôrmengden settes ned

Forslag til fôrkurve
Fôrkurvene må tilpasses hver enkelt besetning for optimalt resultat. I fôringsopplegg med restriktiv fôring
anbefales det å fôre tilnærmet appetitt fram til 70–80 kg før en går over på restriktiv fôring.
Det er imidlertid viktig at grisen er tilstrekkelig mett også etter denne fasen for å unngå halebiting.
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Våre fôrblandinger til slaktegris
IDEAL Ung er et konsenteret fôr som anbefales
som fase 2 fôr til smågris og startfôr til gris med
svært høyt vekstpotensiale (f.eks. landsvin- og
avlsbesetninger). Fôret inneholder syre, og er
tilsatt nye vitamin- og mineralkilder for god
energiomsetning, tilvekst og beinstyrke.
IDEAL 30 er et konsentrert slaktegris fôr tilpasset
slaktegris fra 30 kg, og anbefales som startfôr
i et fasefôringsopplegg eller som enhetsfôr til
slaktegris med høyt potensiale. Fôret er tilsatt
nye vitamin- og mineralkilder for god energiomsetning, tilvekst og beinstyrke.
IDEAL 50 anbefales som fase 2 fôr til slaktegris
eller som eneste fôrslag i hele slaktegrisperioden.
Fôret er tilsatt nye vitamin- og mineralkilder for
god energiomsetning, tilvekst og beinstyrke.
IDEAL 70 anbefales som sluttfôr fra ca. 70-80 kg
og frem til slakt. Fôret er tilsatt nye vitamin- og
mineralkilder for god energiomsetning, tilvekst
og beinstyrke.

IDEAL Balanse er satt sammen for å dekke
næringsbehovene til gris med høy tilvekst og lavt
fôrforbruk. IDEAL Balanse har et høyt innhold
av fordøyelig fiber for god mage- og tarmhelse.
Blandingen inneholder syre, og er tilsatt nye
kilder til vitaminer og mineraler som bidrar til god
tilvekst, beinstyrke og helse. IDEAL Balanse kan
virke forebyggende mot haltebiting. Blandingen
anbefales brukt sammen med IDEAL Ung eller
som eneste fôrslag i hele slaktegrisperioden.
IDEAL Roe er et fibertilskudd med høyt innhold
av roesnitter. Kan brukes ved siden av alle typer
svinefôr, både tørt og oppbløtt. Blandingen
bidrar til god tarmhelse og et økt opptak av vann
og næringsstoffer. IDEAL Roe forebygger sultstress og magesår, og kan forebygge halebiting
og lav kjøttprosent. Blandingen er tilsatt magnesium som er kjent for å ha en beroligende effekt.

Fôringsstrategier til slaktegris
Enhetsfôring

Ved enhetsfôring benyttes samme fôret gjennom hele slaktegrisperioden, uavhengig av grisens alder
og behov. Enhetsfôring passer godt for besetninger hvor gris med ulik alder får samme fôr.
Slakt

Ca. 25-35 kg
IDEAL 30/50/Balanse

Fasefôring

Grisens næringsbehov varierer med alder, og ulik fôring i de ulike fasene bidrar til en mer optimal
fôrtildeling. Fram til ca. 70–80 kg har grisen et godt potensial for muskeltilvekst og en bedre
fôrutnyttelse enn senere i slaktegrisperioden. Et høyt proteininnhold og fôropptak i denne fasen
er derfor gunstig for å utnytte grisens potensiale.
Ca. 25-35 kg

Ca. 45–50 kg

Ca. 70–80 kg
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IDEAL Ung

IDEAL Balanse

2

IDEAL Ung

IDEAL 30

IDEAL 50
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IDEAL 30

IDEAL 50

IDEAL 70
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IDEAL 30

IDEAL 50

5

IDEAL 50

IDEAL 70

Besetninger med helseutfordringer

I perioder kan det oppstå utfordringer i besetningen som gjør at det er behov for å velge en annen
fôringsstrategi enn normalt. Det kan være utfordringer med halebiting, diaré eller annen sykdom.
At fordøyelsessystemet fungerer best mulig er vesentlig for både dyrevelferd, dyrehelse og
produksjonsresultater.
Ca. 25-35 kg
1
2

Ca. 45–50 kg

IDEAL Ung

Ca. 70–80 kg
IDEAL Balanse

IDEAL Balanse

Ta kontakt med din nærmeste Norgesfôrbedri� for mer informasjon.
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 Bruk

VINSTRA

61 29 01 20

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

norgesfor.no

Følg oss på Facebook!
/ Norgesfor AS
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