Kraftfôr til smågris
Temaark 3- 2010

Felleskjøpets sortiment til smågris
FORMAT Mysli G
FORMAT Kvikk 160
FORMAT Robust 150
FORMAT Kvikk 140
Felleskjøpet har et bredt smågrisfôrsortiment som dekker alle behov og situasjoner i smågrisproduksjonen, i
dieperioden, rundt avvenning og i smågrisavdelingen. Med det nye sortimentet videreføres samtidig muligheten for
å fasefôre smågrisene. Rett tilførsel av næringsstoffer til riktig tid gir god helse og sparte fôrkostnader.

FORMAT Mysli G
FORMAT Mysli G er en smaklig og konsentrert mysli som gir en god introduksjon til annet fôr enn purkemjølk.
•
•
•
•

Høgt energiinnhold
Næringsinnhold tilpasset spegris
Spesielle mikroniserte kornråvarer
Tilsatt melkeprodukter

FORMAT Mysli G er svært konsentrert. Det blir likevel mindre diaréproblemer når du bruker FORMAT Mysli G enn
ved bruk av tradisjonelt smågrisfôr. Dette har sammenheng med råvarevalg, og den unike produksjonsmetoden for
dette fôret.
FORMAT Mysli G brukes fra fødsel til ca. 1 uke før avvenning. Det er viktig med en skånsom overgang til annet
smågrisfôr. I besetninger med tidlig avvenning eller diaréproblemer kan fôret brukes fram til 8-10 dager etter
avvenning, for deretter å gå over til eks. FORMAT Kvikk 160.

FORMAT Kvikk 160
FORMAT Kvikk 160 er Felleskjøpets anbefalte
kraftfôrblanding til smågris i besetninger der
helse- og miljøforhold er gode. Sammensetningen
av fôret sikrer høgt fôropptak og god tilvekst.
• Innhold tilpasset smågris i tidlig vekstfase
• Høgt energiinnhold
• Tilsatt syre
• Tilsatt enzym som øker fordøyeligheten av
kornråvarene
• Inneholder smak og aromastoff
FORMAT Kvikk 160 er beregnet brukt som
eneste smågrisfôr fra fødsel til salg/overﬂytting til
slaktegrisavdelingen ved 25-30 kg levendevekt.
Blandingen kan også brukes som fase-1 fôr ved
fasefôring av smågrisene.

FORMAT Robust 150
Dette er en avvenningsblanding til bruk i besetninger som sliter med avvenningsdiare og/eller ødemsjuke.
Proteininnholdet ligger mellom FORMAT Kvikk 160 og FORMAT Kvikk 140.
•
•
•
•
•
•
•

Råvaresammensetning tilpasset smågris i besetninger med sub-optimalt miljø
Moderat innhold av protein og energi
Tilsatt melkeprodukter
Tilsatt syre
Tilsatt enzym som øker fordøyeligheten av kornråvarene
Tilsatt ﬁber som er gunstig for tarmhelsen
Inneholder smak og aromastoff

FORMAT Robust 150 kan brukes fra fødsel til 2 uker etter avvenning, eller helt fram til 25-30 kg levendevekt
dersom man har problemer med ødemsjuke i besetningen. Blandingen kan også brukes som fase-1 fôr før
overgang til FORMAT Kvikk 140.

FORMAT Kvikk 140
FORMAT Kvikk 140 kan brukes som enhetsfôr til smågris i besetninger der høg tilvekst ikke er avgjørende.
Blandingen har noe lavere energi- og næringsstofﬁnnhold enn FORMAT Kvikk 160. På den måten unngås
overfôring med protein - noe som blant annet reduserer faren for diare og ødemsjuke. Noe friere krav til
råvarevalg gjør blandingen meget prisgunstig.
• Råvaresammensetning og næringsinnhold tilpasset smågris der høg daglig tilvekst ikke er avgjørende for godt
økonomisk resultat
• Moderat energiinnhold
• Tilsatt syre
• Tilsatt enzym som øker fordøyeligheten av kornråvarene
• Inneholder smak og aromastoff
FORMAT Kvikk 140 anbefales i utgangspunktet som enhetsfôr i besetninger der plass og tid ikke er avgjørende
for ett godt økonomisk resultat. FORMAT Kvikk 140 kan også benyttes som fase-2 fôr til smågris fra 3 uker etter
avvenning (16-18 kg levendevekt) til salg/overﬂytting til slaktegrisavdelingen ved 25-30 kg levendevekt.

Bruksområder for Felleskjøpets smågrisfôrsortiment
Dieperiode
FORMAT Mysli G
FORMAT Kvikk 160
FORMAT Robust 150
FORMAT Kvikk 140
FORMAT Vekst-sortiment

Avvenning

15 - 20 kg

30 - 35 kg

Slaktegris

