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Kraftfôr til sau
Sau har svært forskjellig næringsbehov gjennom året. 
Strand Unikorn har derfor tre ulike konvensjonelle kraft-
fôrblandinger til sau og to økologiske blandinger. Alle 
er tilpasset sauens spesielle mineralbehov og er ikke 
tilsatt kobber.

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



Drøv Lam
Fiberrik kraftfôrblanding til oppfôring av lam.

Drøv Lam  er et spesialfôr til lam der det er lagt vekt på at lammene skal tåle forholdsvis 

store mengder kraftfôr. Kan gis etter appetitt, men må trappes gradvis opp. Mineral- 

sammensetning som skal minimalisere sjansen for urinstein. Husk fri tilgang til friskt vann.

Drøv Sau Vinter
Kraftfôrblanding tilpasset tida fra innsett til seks uker før lamming.

Til åringer anbefales 0,3-0,6 kg/dag, avhengig av grovfôrkvaliteten. Voksne søyer behøver 

ikke kraftfôr fram til seks uker før lamming dersom grovfôret er svært godt. Med mindre 

godt grovfôr kan det være nødvendig med opp til 0,3kg/dag. Søyer som får under  

0,3kg/dag må få tilskuddsfôr.

Drøv Sau Melkefôr
Protein- og energirik blanding som brukes fra seks uker før lamming til beiteslipp.

God melkeproduksjon hos søya er en betingelse for høy lammetilvekst om våren. Drøv Sau 

Melkefôr er spesialtilpasset den ekstreme fysiologiske tilstanden søya er i rett før og etter 

lamming. Blandingen er svært energi- og proteinrik, inneholder organisk selen og et ekstra 

høyt innhold av vitamin E slik at søya får en svært god tilførsel av antioksidanter som over-

føres til lammene gjennom melka. Begynn med Drøv Sau Melkefôr seks uker før lamming. 

Etter lamming trappes mengden opp med 0,1kg/dag opp til 0,5 kg/lam, dvs. 1 kg til søyer 

med to lam og 1,5 kg til søyer med tre lam.

Vi tilbyr også økologiske versjoner av de to sistnevnte kraftfôrblandingene  
(Øko Sau Vinter og Øko Sau Melkefôr).

ANDRE AKTUELLE 
PRODUKTER 

Vitamineral Drektig Sau 
Tilskuddsfôr tilpasset drektige 

søyer i siste del av drektigheten 

og den første tiden etter lam-

ming. Tilskuddsfôret inneholder 

alle vitaminer og mineraler som 

søya trenger under drektigheten 

og i melkeperioden. Innholdet av 

E-vitamin er spesielt høyt.

Vitamineral Normal Sau
Et allsidig og bredt sammensatt 

tilskuddsfôr som passer godt til 

sau i innefôringsperioden.

Sweetlicks 
Det er viktig å sørge for at vita-

min- og mineralbalansen er riktig. 

Sweetlicks Sheep er et melasse-

basert tilskuddsfôr som leveres i 

praktisk og hygienisk plastbøtte 

på 20kg. Tilskuddsfôret er godt 

egnet sammen med godt beite.

Saltslikkestein 
For å opprettholde en god salt- 

balanse i kroppen.
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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


