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Nøkkelen til et
godt resultat
Riktig fôring av smågrisen er viktig for grisens
tilvekst og helse, og har stor betydning for
produksjonsøkonomien. Tidlig tilvenning til kraftfôr
er viktig for utviklingen av fordøyelsessystemet,
tarmen og immunforsvaret. Nøkkelen til optimal
fôring av smågrisen ligger i tiden rundt avvenning.

Hva bør smågrisfôret
inneholde?
Smågrisene spiser et lite volum, og det er derfor
nødvendig med et konsentrert fôr med høyt innhold
av protein, energi, vitaminer og mineraler. Det er
avgjørende at det brukes kilder til vitaminer og
mineraler med høyt opptak i tarmen. Smågrisen har
også strengere krav til type og mengde råvarer enn
eldre gris. Alle våre smågrisblandinger er tilpasset
disse kravene.

Fôring før og under avvenning
Grisunger som ikke spiser kraftfôr før avvenning, bruker tre ganger så lang tid på å komme i gang med
dette etter avvenning. Dersom behovet for næringsstoffer ikke blir dekket skjer det endringer i mage og
tarm som blant annet kan føre til diaré. Å tildele et lettfordøyelig kraftfôr som startfôr ved siden av melka
fra mor kan derfor gi en økning i tilvekst både før og etter avvenning. Bruk av et smakfullt startfôr øker
fôropptaket, og bidrar til at flest mulig grisunger er godt i gang med å fordøye kraftfôr før avvenning.
I tillegg til å gi grisungene en god start, kan bruk av startfôr virke avlastende på purka som produserer
melk til stadig større kull.

Tildeling av kraftfôr i dieperioden
• Tildel et smakfullt startfôr fra slutten av første leveuke, gjerne sammen med torv.
• Start med små mengder, tildel minst to ganger per dag. Fjern alltid restene, gammelt
fôr mister raskt smak og aroma.
• Tilby fôret når purka spiser, da er grisungene ofte aktive og vil trolig ikke die på en
stund.
• Plasser fôret i nærheten av grisungene, men ikke under direkte varme da dette gjør
fôret raskere dårlig. Hold fôret unna gjødselområdet.
• Målet bør være et så høyt fôropptak som mulig, ca. 500 g/gris/dag ved avvenning.
• Unngå fôrskifte uka før avvenning og inntil 8-10 dager etter avvenning.
• Lagre fôret på en kjølig plass, og lukk alltid sekkene for å unngå at fôret harskner eller
tar til seg lukt fra grisehuset.
• Husk god tilgang på friskt vann.

Fôring etter a vvenning
De første ukene etter avvenning er det viktig at grisene får i seg nok mat og drikke. Et høyt
fôropptak i denne perioden er avgjørende for å oppnå maksimal tilvekst og god helse frem mot
flytting til slaktegrisavdeling eller salg. Et høyt fôropptak den første uka etter avvenning legger
i tillegg grunnlaget for god tilvekst og helse gjennom hele slaktegrisperioden.

Tildeling av kraftfôr etter avvenning
• Tildel samme kraftfôr som ved avvenning.
• Ved manuell tildeling/våtfôring: tildel fôret flere ganger per dag, gjerne 4–5 ganger.
Smågrisene er vant til å die ofte og har liten mage.
• For best mulig tilvekst i besetninger med våtfôr anbefales tilleggsfôring med tørrfôr for
å maksimere fôropptaket. Mengde og antall fôringer med tørrfôr kan reduseres utover i
smågrisperioden, etter hvert som det fysiske magevolumet øker.
• Ved utfordringer med diaré bør det fôres restriktivt. Fôret bør imidlertid ikke fjernes helt,
og man bør ikke fôre restriktivt de 3–4 første dagene etter avvenning, da begge deler kan
skade tarmutviklingen.
• Bruk av lavproteinblandinger kan forebygge diaréutbrudd, men noe redusert tilvekst og
fôrutnyttelse kan da forventes.
• Husk at andre forhold enn fôret (smittepress, miljø, dyretetthet m.m.) kan begrense
fôropptak og tilvekst, samt fremprovosere utbrudd av diaré.
• Små mengder fordøyelig fiber fra avvenning, som f.eks. IDEAL Roeblanding, kan være positivt
for mage- og tarmhelse, og dermed tilveksten.
• Sørg for nok eteplass til smågrisene. I dag avvennes flere griser per kull enn tidligere.
• Tildeling av grovfôr som rotemateriale er fint for å motvirke uønsket adferd.
• God tilgang på friskt vann er avgjørende for et godt fôropptak.
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Vann, grovfôr og rotemateriale
Smågrisenes vannbehov avhenger av fôrets innhold, grisens fôropptak og temperatur
i omgivelsene. Det er viktig å kontrollere vannkapasiteten regelmessig. Drikkeniplene bør
gi minimum 0,5–0,8 l per minutt. Antall gris per drikkepunkt bør ikke overstige 8, og det
skal alltid være minimum 2 drikkepunkt per binge.
Grovfôr bidrar til god produksjon og dyrevelferd ved å:
• Være et godt aktivitets- og rotemateriale for grisen, noe som er med på å redusere risikoen for
halebiting og annen negativ adferd.
• Bidra til god fordøyelse.
• Redusere forekomsten av magesår ved å danne et flytelag øverst i magesekken.

Våre fôrblandinger til smågris
IDEAL Junior Oppstart m/levende gjær
Et smakelig fôr beregnet på den yngste grisen
i fødebingen. Fôret inneholder lettfordøyelige
melke- og fiskeproteiner, og er tilsatt nye vitaminog mineralkilder med høyt opptak i tarmen. Dette
bidrar til god tilvekst, beinstyrke og helse. IDEAL
Junior Oppstart inneholder i tillegg både pre- og
probiotika som reduserer problemer med diaré
og har positiv effekt på tilvekst og fôrutnyttelse.
IDEAL Junior Oppstart kan også virke avlastende
på purka som skal produsere melk til stadig større
kull. Blandingen anbefales fra slutten av første
leveuke med overgang til IDEAL Junior/Junior
Balanse en uke før avvenning.
IDEAL Junior
Et smakelig og energirikt fôr til smågris satt
sammen for å gi god tilvekst og fôrutnyttelse.
Fôret er tilsatt nye vitamin- og mineralkilder med
høyt opptak i tarmen, som bidrar til god tilvekst,
beinstyrke og helse. Blandingen er tilsatt fiber for
frisk mage og sunne tarmer. Blandingen anbefales
frem til 25–30 kg levendevekt.

IDEAL Junior Balanse
Anbefales brukt i smågrisbesetninger som har
miljø- eller helseutfordringer (f.eks. diaré).
IDEAL Junior Balanse har et lavere energi- og
proteininnhold enn Ideal Junior, og er tilsatt fiber,
pro- og prebiotika som støtter et mage- og tarmsystem i ubalanse. Fôret er tilsatt nye vitamin- og
mineralkilder med høyt opptak i tarmen. Dette
bidrar til god tilvekst, beinstyrke og helse.
Blandingen anbefales frem til 25–30 kg levendevekt.
IDEAL Ung
Et konsentrert fôr tilpasset overgangen fra smågris
til slaktegrisperioden. Blandingen anbefales brukt
som fase-to fôr til smågris og startfôr til slaktegris
med svært høyt vekstpotensiale. IDEAL Ung er
også svært godt egnet til foredlingsbesetninger
hvor vekt ved 150 dager måles. Fôret inneholder syre og fordøyelig fiber for god fordøyelse og
mage- og tarmhelse. Blandingen er tilsatt nye
vitamin- og mineralkilder for god energiomsetning,
tilvekst og beinstyrke. Blandingen anbefales brukt
fra ca. 50 dagers alder.

Fôringsstrategier – IDEAL til smågris
Slutten av 1. leveuke

1. uke før avvenning

Dag 50

1

IDEAL Junior Oppstart

IDEAL Junior

IDEAL Ung

2

IDEAL Junior Oppstart

IDEAL Junior Balanse

IDEAL Ung

3
4

IDEAL Junior
IDEAL Junior/IDEAL Junior Balanse

1. Anbefalt for besetninger med ekstra høye krav til produksjonsresultater
2. Anbefalt for besetninger som opplever utfordringer med avveningsdiaré
3. Anbefalt for besetninger med høye krav til produksjonsresultater
4. Anbefalt for besetninger som ønsker kun ett fôr i hele smågrisproduksjonen

IDEAL Ung/IDEAL 30

Ta kontakt med din nærmeste Norgesfôrbedrift 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
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