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Felleskjøpets smågrisblandinger har fram til nå fokusert på maksimal
tilvekst og muligheten for å tilby fasefôring av smågrisene. Dette er også
videreført i nytt sortiment, men i tillegg tilbyr vi nå også blandinger som
vektlegger mer økonomisk framfôring av smågrisen.
Smågris har et høgere behov for protein-/aminosyrer enn eldre griser.
Råvarevalg er av stor betydning da smågrisene de første leveukene må
takle vanskelige miljøforhold med et dårlig utviklet immunforsvar.
Smågrisene trenger derfor spesialtilpassa kraftfôrblandinger som både tar
hensyn til stofflige behov og forebygger helse – og miljømessige
utfordringer.
Nytt sortimentet til smågris er i salg fra 1. juni.
Maksimal tilvekst
Intensive puljesystemer stiller store krav til god tilvekst. FORMAT Kvikk
160 er smågrisfôret for de som er avhengig av maksimal tilvekst, og som
ikke har store problemer med eks. avvenningsdiarè. FORMAT Kvikk 160
anbefales derfor i besetninger som til nå har brukt FORMAT Kvikk I med
gode resultater. Høge råvarepriser (fiskemjøl) gjør at vi nå øker bruken av
vegetabilske proteinråvarer uten at dette skal påvirke ytelsen til fôret
negativt. Dette gir ett billigere smågrisfôr, og skal dermed bidra til å
forbedre økonomien for de som ønsker maksimal tilvekst i
smågrisperioden. Blandinga kan brukes som eneste smågrisfôr, eller som
fase-1 blanding i ett fasefôringsopplegg.
Økonomisk optimal tilvekst
FORMAT Kvikk 140 er blandinga for de som har et driftsopplegg der det er
rom for å bruke noen få dager ekstra på framfôring av smågrisen. De
høge prisene på fiskemjøl har det siste året ført til svært høg pris på
smågrisfôret, noe som igjen har fått enkelte smågrisprodusenter til å
velge alternative blandinger som purke – eller slaktegrisfôr til smågrisen.
Nå tilbyr Felleskjøpet ett nytt prisgunstig smågrisfôr. Økt bruk av
vegetabilske proteinråvarer i kombinasjon med noe lavere innhold av
protein/aminosyrer enn FORMAT Kvikk 160. Blandinga vil gi optimal
økonomi dersom puljedrifta i besetningen gir rom for å bruke noen få
dager ekstra på framfôringa. FORMAT Kvikk 140 vil trolig gi noe svakere

tilvekst enn FORMAT Kvikk 160 i besetninger med god gris og gode
miljøforhold. Blandinga kan med fordel brukes som enhetsfôr, eller som
fase – 2 fôr etter FORMAT Kvikk 160 /FORMAT Robust 150.
Nytt smågrisfôr med melkeprodukter
FORMAT Robust 150 er en ny spesialblanding som anbefales brukt til å
forebygge avvenningsdiarè, ødemsyke eller andre fordøyelsesproblemer
hos smågris. Det er lagt ekstra stor vekt på valg av råvarer. FORMAT
Robust 150 inneholder melkeprodukter. Smågrisene har enzymer i tarmen
som er i stand til å fordøye melkesukker, og tilførsel av melkeprodukter i
smågrisfôret etter avvenning bidrar til å redusere faren for diarè. I tillegg
er råvarene i FORMAT Robust 150 tilpasset fordøyelsesystemet til
smågrisen med blant annet en optimal blanding av organiske syrer som
bidrar til god tarmhelse. Blandingen er testet i flere besetninger rundt om
i landet, og tilbakemeldingene har vært gode. De fleste har opplevd at
avvenningsdiare har blitt helt borte eller betydelig redusert. FORMAT
Robust 150 kan brukes som et enhetsfôr, eller i ett fasefôringsopplegg
med en av de to andre blandingene.
FORMAT Mysli G videreføres
Dette er en smakelig og konsentrert mysli som gir en god introduksjon til
annet fôr enn purkemelk. Mysli G inneholder også melkeråvarer, og er
derfor godt egna til smågris mens de ennå går sammen med purka. Det
vanlige vil være å gå over til et annet smågrisfôr før avvenning. Dersom
en frykter avvenningsdiare, kan fôrskifte utsettes til 8 – 10 dager etter
avvenning.
Enzymer tilsatt i alle blandinger
Alle de tre nye kraftfôrblandingene fra Felleskjøpet er tilsatt enzymer. I ett
nylig avsluttet fôringsforsøk ved UMB på Ås har vi testet smågrisfôr med
og uten enzymtilsetning. Enzymer bidro til å øke utnyttelsen av energi og
protein i kornråvarene. Forsøket viste god effekt på daglig fôropptak og
tilvekst. (Figur 1 og 2). Bedre fordøyelighet av kornråvarene vil være
gunstig m.o.t. avvenningsdiare, og effekten av enzymtilsetningen vil mer
enn kompensere for en mulig reduksjon av tilveksten som følge av en noe
større bruk av vegetabilske proteinråvarer.

Figur 1. Enzymeffekt på tilvekst

Figur 2. Enzymeffekt på fôropptak

Oppsummering:
· Valg av kraftfôrblanding ut fra framfôringsstrategi – høg eller
moderat tilvekst
· Billigere smågrisfôr med minst like gode produksjonsresultater
· Utvida tilbud for de som ønsker å fasefôre smågrisen
· Ny blanding som forebygger diarè – FORMAT Robust 150
· Enzymtilsetning med dokumentert effekt (forsøk UMB 2010)

Tabell 1: Felleskjøpet sitt smågrisfôrsortiment
Navn
FORMAT Mysli G
FORMAT Kvikk 160
FORMAT Robust 150
FORMAT Kvikk 140

Bruksområde
Startfôr med meget høy smakelighet
Smågrisfôr med høgt næringsinnhold. Sikrer
høg tilvekst og god fôrutnyttelse i besetninger
med optimalt miljø
Problemløser - smågrisfôr med
råvaresammensetning som gir den sikreste
avvenningen
Prisgunstig smågrisfôr. Har du god tid og god
plass i smågrisavdelingen så kan dette være en
aktuell kraftfôrblanding i din besetning

