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Kraftfôr til 
mjølkekyr
Strand Unikorn har et bredt utvalg av kraftfôrblandinger 
til mjølkekyr. Hvilken blanding du skal velge, vil først og 
fremst være avhengig av hva slags grovfôr du har og  
hvilken ytelse du legger opp til. Vårt fagapparat vil kunne 
gi deg råd om hvilke blandinger som passer i din beset-
ning. Alle våre blandinger er tilgjengelige i Tine Optifôr.

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 12000* – NYHET!
Drøv 12000 er en ny kraftfôrblanding for høytytende kyr med produksjon på over 

10 000 kg EKM. Blandingen kan benyttes gjennom hele laktasjonen. Drøv 12000 har blant 

annet et høyt energi- og AAT innhold, og skal kunne gi det lille ekstra i forhold til høy 

 produksjon. I forhold til Drøv Fase 1, som også er tilpasset kyr med høy ytelse, er denne 

blandingen tilsatt ekstra antioksidanter som i feltforsøk har vist nedgang i frie fettsyrer. I 

tillegg inneholder blandingen utvalgte B-vitaminer som bidrar til en bedre leverfunksjon 

hos de mest høytytende kyrne.

Drøv Fase 1*y
Drøv Fase 1 er tilpasset kyr med høg ytelse i første del av laktasjonen. Utfordringene i denne 

perioden er å tilføre kua nok energi og samtidig opprettholde et optimalt vommiljø. Et ekstra 

høgt energiinnhold bidrar til å stimulere grovfôropptaket. Kraftfôrblandingen er tilsatt vom-

spesifi kk levende gjær som har en bred virkningsmekanisme. Dette gir utslag i en bedre vom-

funksjon, stabil pH og økt nedbrytning av fi ber. Drøv Fase 1 inneholder råvarer som er gunstige 

for vommiljøet og har et moderat innhold av vomnedbrytbar stivelse.

Drøv Energirik*
Dette er også en energirik blanding og kan brukes gjennom hele laktasjonsperioden. Drøv 

Energirik er en ideell kraftfôrblanding for besetninger med 7-9 000 liter per årsku og hvor 

man kun har èn kraftfôrsilo tilgjengelig. Blandingen inneholder moderate mengder av vom-

nedbrytbar stivelse. 

Drøv Energirik Høg*
Fôrblandingen har et høgt innhold av PBV, AAT og energi og er tilpasset surfôr av sent slått 

gras, høy og halm. Kraftfôrblandingen legger grunnlaget for en god mjølkeproduksjon og et 

høgt proteinnivå. Blandingen er også aktuell sammen med rotvekster og poteter.

Drøv Energirik Låg*
Drøv Energirik Låg er en energirik blanding tilpasset kyr med høg ytelse (7 000-10 000 kg 

EKM) som får surfôr med høgt proteininnhold, og som følge av dette har høgt urea-innhold i 

mjølka. Kraftfôrblandingen har et moderat innhold av vomnedbrytbar stivelse. Drøv Energirik 

Låg kan brukes gjennom hele laktasjonen.

Drøv Tidligslått
Dette er en kraftfôrblanding til kyr som får svært tidlig høstet surfôr. Slikt surfôr har høg 

 fôrenhetskonsentrasjon, slik at dyra trenger mindre kraftfôr. For mye vomnedbrytbar stivelse 

blir derfor et mindre problem enn når graset er seinere høstet. Tidlig høstet gras har som 

regel høgt proteininnhold (PBV) og Drøv Tidligslått har derfor låg PBV. Kraftfôrblandingen 

egner seg til besetninger med moderat ytelse. Drøv Tidligslått passer også i besetninger 

som bruker mask.

Drøv Middelslått
Drøv Middelslått er en kraftfôrblanding til kyr som får surfôr med nøytral PBV. Blandingen 

passer til besetninger med moderat ytelse, det vil si ca 30 kg/dag i topplaktasjonen. Ved 

høgere ytelse bør en velge Drøv Energirik eller Drøv Fase 1.

Drøv Tidligslått og Drøv Middelslått er hovedsakelig basert på norske råvarer.

Drøv Fullfôrkonsentrat Sterk
Denne kraftfôrblandingen er beregnet til fullfôr der det inngår fôrmidler med lavt protein-, 

mineral- og vitamininnhold. Blandingen passer til fullfôr der for eksempel poteter, rotvekster, 

grønnsaker, brød eller eget korn inngår. Det vil vanligvis passe med 1-2 kg/dyr/dag. Kan brukes 

i mengder på opp til 4 kg i en fullfôrblanding med eget korn som totalt består av 20 kg tørr-

stoff. Blandingen er tilsatt ekstra vitaminer og mineraler.

* Inneholder levende gjær.

ØKO-BLANDINGER

Drøv Øko Energirik
Dette er en økologisk kraftfôr-

blanding til mjølkekyr med høg 

ytelse. Drøv Øko Energirik bør være 

førstevalget for de fl este økologiske 

mjølkeprodusentene. Blandingen har 

høgere protein- og energinivå enn 

Drøv Øko Moderat. Dersom surfôret 

er proteinfattig bør den suppleres 

med Drøv Øko Proteinkonsentrat, 

eventuelt egne proteinvekster.

Drøv Øko Moderat
Denne kraftfôrblanding egner seg 

best til mjølkekyr med moderat 

ytelse. Blandingen passer godt til 

mjølkekyr med dagsytelse opp til ca 

30 kg/dag. 

Dersom surfôret er proteinfattig 

bør den suppleres med Drøv Øko 

Proteinkonsentrat, eventuelt egne 

proteinvekster.

Tilskuddsfôr

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

fôr som kan benyttes til dyregrup-

per som ikke får gjær i kraftfôret. 

Levende gjær gir en mer stabil 

pH i vom og en bedre utnyttelse 

av grovfôret ved at fi berfor-

døyeligheten øker. Blandingen er 

aktuell for sinkyr, ungdyr og okser.

Vitamineral Normal
Et allsidig og bredt sammensatt til-

skuddsfôr som gir et grunn leggende 

tilskudd av makro mineraler, 

mikromineraler og vitaminer.

Vitamineral Gjeldku
Mineralblanding spesielt  tilpasset 

mjølkekyr i sinperioden og 

 høgdrektige kviger. Det er i tida 

før kalving grunnlaget legges for 

den forestående kalvingen og 

 laktasjonen.

Ytterligere informasjon fi nner du 

på www.strandunikorn.no.


