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Kraftfôr til kjøttfe  
og fôringsdyr
Strand Unikorn tilbyr et bredt sortiment av kraftfôr til 
kjøttfe og fôringsdyr. Foruten riktig næringsinnhold  
legger vi vekt på god pellets og stabil smakelighet. 
Sortimentet er i kontinuerlig utvikling med bakgrunn  
i utviklingen i markedet, råvaretilgang og forsknings- 
basert kunnskap.

Se mer på baksiden...

Ta kontakt for en fagprat!

Nora Sandberg

Kraftfôrkonsulent drøv

Tlf 99 15 52 10

nsa@strandunikorn.no

Kjetil Lien

Fagsjef drøv

Tlf 41 56 37 63

kjl@strandunikorn.no

Halvor Nordli

Optimeringssjef

Tlf 91 55 45 03

hno@strandunikorn.no
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Strand Unikorn AS

Strandveien 15, PB: 103, 2391 Moelv

Tlf: 62 35 15 00, Fax: 62 35 15 55

post@strandunikorn.no

www.strandunikorn.no

Følg oss på Facebook!
/ Strand Unikorn AS

BESTILLING
Ring 62 35 15 00

Drøv Intro 
Drøv Intro er en smakelig kraftfôrblanding til kalv (0-4 måneder). Sammensetningen er 

unik, med råvarer og mikroingredienser som virker sammen og bidrar til optimal vom-

utvikling. Inneholder levende gjær*. Naturlig vitamin E og organisk selen gir god tilførsel av 

 antioksidanter. Gi kalven Drøv Intro daglig sammen med fi nt høy/grovfôr av god kvalitet, 

friskt vann og melk/melkeerstatning.

Drøv Middelsslått 
Kraftfôrblanding til kjøttproduksjon på NRF og lette kjøttferaser.Blandingen passer til okser 

som i tillegg får fri tilgang på surfôr. Store okser som får mindre enn 3 kg/dag bør ha tilgang 

på tilskuddsfôr. Blandingen passer også til ammekyr etter kalving.

Drøv Grovfôrerstatter 
Blandingen har et høyt nivå av fordøyelig fi ber og et lavt PBV-innhold. Granulert struktur 

gjør blandingen egnet som grovfôrerstatter, spesielt i år med grovfôrmangel. Kan også være 

stabiliserende for vomma i rasjoner med lite fi ber.

Drøv Kjøttfe 
Spesialblanding for tunge kjøttferaser. Moderat innhold av vomnedbrytbar stivelse, tilsatt 

buffer og ekstra kalsium. Blandingen er tilpasset kjøttfeokser av de tunge rasene der en 

ønsker raskest mulig tilvekst. Aktuell mengde: 5-6 kg/dag. Blandingen kan også brukes til 

andre okser, ammekyr og mellomkalv.

Drøv Muskel 
Fiberrik spesialblanding til okser som får ekstra mye kraftfôr. Svært godt egnet ved intensiv 

oppfôring og/eller grovfôrmangel. Inneholder gunstige råvarer og buffer som bidrar til opti-

malt vommiljø. Aktuell mengde: 5-8,5 kg/dag. Med gradvis tilvenning og fri tilgang på surfôr 

kan blandingen også fôres etter appetitt.

Drøv Vekst – NYHET!
Proteinrikt krafttfôr til kviger (ca. 3-15 mndr.) og okser (ca. 4-12 mndr.) der man ønsker høy 

tilvekst og rask framfôring. Blandingen har et høyt innhold av AAT og er spesialtilpasset 

 vitamin- og mineralbehovet til dyr i vekst. Drøv Vekst inneholder også organisk selen for 

å øke selentilførselen og sikre et større selenlager i dyret. Blandingen gis sammen med 

grovfôr på fri appetitt.

Anbefalt mengde til kviger: 0,5–2 kg avhengig av grovfôr og alder. Brukes kun i  perioden 

frem til inseminering. Dekker dagsbehovet for vitaminer og mineraler ved ca. 1,5 kg 

( avhengig av alder og innhold i grovfôr). Pass på at ikke kvigene blir for feite.

Anbefalt mengde til okser: Maks 4 kg. Dekker dagsbehovet for vitaminer og mineraler ved 

ca. 2,5 kg (avhengig av alder og innhold i grovfôr). Pass på at ikke oksene blir for feite. 

Drøv Fullgod
Drøv Fullgod er et kraftfôr tilsatt ekstra mineraler for å dekke behovet til ammeku i perioden 

før og etter kalving. De fôres gjerne med halm eller annet strukturrikt grovfôr, og har behov 

for ekstra tilskudd av protein, mineraler og vitaminer i denne perioden. Ved å gi 0,5 kg Drøv 

Fullgod per dag den siste tida før kalving og 1,5 kg etter kalving dekkes behovet, uten at 

man behøver å gi tilskuddsfôr. Blandingen er palmeoljefri.

* Levende gjær: gir god effekt på vommiljø og grovfôrutnyttelse.

ANDRE AKTUELLE 
PRODUKTER

Drøv Levende Gjær – NYHET!
Drøv Levende Gjær er et til-

skuddsfôr som kan benyttes til 

dyregrupper som ikke får gjær 

i kraftfôret. Levende gjær gir 

en mer stabil pH i vom og en 

bedre utnyttelse av grovfôret 

ved at fi berfordøyeligheten øker. 

Blandingen er aktuell for sinkyr, 

ungdyr og okser.

Sweetlicks mineralbøtte til ung-
dyr og kjøttfe 

Inneholder viktige mineraler og 

sporstoffer for dyr i vekst 

Vitamineral ammeku 
Tilsatt spesielt mye selen og 

vitamin E. Tilpasset ammekyr og 

sikrer ku og kalv tilførsel av livs-

viktige næringsstoffer.

Vitamineral beite storfe 
Tilskuddsfôr spesielt sammensatt 

for bruk i beiteperioden. Høyt 

innhold av magnesium for å fore-

bygge graskrampe.

Vitamineral Normal 
Allsidig og bredt sammensatt 

tilskuddsfôr som gir et grunn-

leggende tilskudd av vitaminer, 

makro- og mikromineraler. Viktig 

tilskudd ved fôrbytte og ved 

dårlig grovfôrkvalitet.

Tracesure CU/I bolus
Bolus til storfe som dekker 

behovet for selen, jod, kobolt og 

kopper i 5-6 måneder. Ideelt for 

dyr på beite.


