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IDEAL
-Kraftfôr til purker og smågris

For å lykkes i smågrisproduksjonen stilles det store krav 
til purka med hensyn på fruktbarhet, melkeproduksjon 
og energiutnyttelse. Strand Unikorn tilbyr fôr tilpasset 
purker i alle stadier. 

Hos oss kan du få hjelp til å optimalisere fôringen i 
smågrisproduksjonen gjennom hele syklusen,  
fra rekruttpurke til endt smågrisperiode.

Se mer på baksiden...

Ta kontakt for en fagprat!

Elin Furrevik Gjestvang

Fagsjef svin

Tlf 415 40 223 

efu@strandunikorn.no

Oluf Maurud

Kraftfôrkonsulent svin

Tlf 995 18 762

oma@strandunikorn.no



F
e
rs

k
v
a
n

n

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 ASBESTILLING Ring 62 35 15 00

Purker

IDEAL Solid
IDEAL Solid er tilpasset den drektige purka. Fôret har et høyt kostfiberinnhold, mens inn
holdet av energi er relativt lavt. Høyt fiberinnhold gir god metthetsfølelse, god magetarm 
helse, støtter en god råmelksproduksjon og øker evnen til høyt fôrinntak i dieperioden. 
Fôret har en aminosyre, vitamin og mineralsammensetning som dekker den drektige pur
kas behov og legger et godt grunnlag for livskraftige smågriser.

På grunn av innholdet av roesnitter, vil blandingen svelle ved tilsetning av vann. For at blan
dingen ikke skal få for høyt tørrstoffinnhold i våtfôringsanlegg, anbefales det å tilsette vann 
i forholdet 1:4,5.

IDEAL Die Struktur
IDEAL Die Struktur er et energirikt fôr som skal sikre stabilt god melkeproduksjon. Råvare
valget og fokus på innhold av fiber sikrer et smakelig fôr, som sammen med grovfôr frem
mer sunn magetarmhelse og et godt næringsopptak. Mineralene, proteinet og aminosyrene 
er justert for å ivareta purkas egne kroppsreserver og støtte en riktig melkesammensetning. 
God lukt og smak stimulerer til et høyt fôropptak.

IDEAL Die Ekstra
IDEAL Die Ekstra imøtekommer energi og lysinkravene til høyproduktive purker. Fôret har 
et svært høyt energi og proteininnhold og gir god dekning av vitaminer og mineraler i die
perioden. Råvaresammensetningen bidrar til høy fordøyelighet og innholdet av fiber støtter 
sammen med grovfôr god magetarmhelse. IDEAL Die Ekstra kan også brukes som et fase2 
diefôr fra 1214 dager etter grising, til høytytende purker.

Fôret anbefales der det brukes IDEAL Solid i drektigheitsperioden.

IDEAL Drektigkomplett
Sammen med inntil 30% myse og grovfôr dekker denne kraftfôrblandingen næringsbehovet 
til drektige purker.

Ideal Purkekomplett
Sammen med inntil 25% myse dekker IDEAL Purkekomplett næringsbehovet til diende og 
drektige purker.

Ideal Diekomplett Ekstra
Sammen med inntil 20% myse og grovfôr/tilskudd av fiber dekker Ideal Diekomplett Ekstra 
næringsbehovet til høytytende purker i dieperioden. 

IDEAL Miljøkonsentrat
IDEAL Miljøkonsentrat er tilpasset miljøfôr ved et blandingsforhold på 20:80. Miljøfôret er 
ikke tilsatt kalsium og fosfor. Andelen må ikke overstige 25% av fullfôret på grunn av inn
holdet av vitaminer og mineraler.

IDEAL Purkeprotein
Sammen med inntil 15% kjernemelk i kombinasjon med brød eller eget korn dekker IDEAL 
Purkeprotein næringsbehovet til purker. 

Vi leverer også spesialblandinger til produsenter med våtfôr.
 

Smågris

IDEAL Junior
IDEAL Junior er tilpasset smågrisen fra fødsel til 2530 kg levendevekt og kan brukes som 
et enhetsfôr i hele smågrisperioden, i besetninger med stabilt gode miljø og helsefor
hold. IDEAL Junior har et høyt energi og aminosyreinnhold som fremmer høy tilvekst og 
fôrutnyttelse. Kraftfôrblandingen har et balansert innhold av animalsk og vegetabilsk fett, 
og et energi og proteinnivå tilpasset unge dyr i vekst. Utvalgte, lettfordøyelige råvarer 
gjør IDEAL Junior skånsom for tarmen og det hydrolyserte fiskeproteinet gir fôret en god 
smakelighet. Innholdet av organiske syrer og selekterte enzymer øker tilgjengeligheten av 
fôrets næringsstoffer, og bidrar sammen med de andre råvarene til å fremme en sunn tarm, 
god fôrutnyttelse og høy tilvekst.

IDEAL Junior Mild
Ideal Junior Mild anbefales i besetninger med diarè eller andre utfordringer etter av venning, 
og kan brukes i hele eller deler av smågrisperioden. IDEAL Junior Mild er satt sammen for å 
støtte et magetarmsystem i ubalanse og har lavere innhold av energi og protein enn IDEAL 
Junior. 

ANDRE AKTUELLE 
PRODUKTER 

IDEAL Tilskudd Bedekning
Et tilskudd til purker som gis mot 
slutten av dieperioden og frem til 
bedekning. Tilførsel av utvalgte 
vitaminer og mikromineraler 
kombinert med sukker som 
energikilde støtter purka i slutten 
av dieperioden. Tilskuddet kan 
bidra positivt til jevne og store kull, 
stimulere brunst og redusere antall 
tomdager.

Vitaminene og mineralene i Ideal 
Tilskudd Bedekning er optimert 
for bruk sammen med alle våre 
purkefôr.

IDEAL Svinefiber
Tilskuddsfôr til purker som kan kom
bineres med alle våre purkefôrblan
dinger. Blandingen er svært positiv 
for en god mage og tarmhelse.

Nuklospray Yoghurt
Gir høyere tilvekst, økt avvennings
vekt og redusert vekttap på purker.

Nuklospray Spegrismjølk
Mjølkeerstatning, oppløses raskt og 
fullstendig.

Multi-Vitol
Et flytende multivitaminkonsentrat 
med selen som brukes når dyret har 
behov for ekstra vitamintilskudd. 
Selen bidrar til en bedre utnyttelse 
av vitaminene.

Normin Ferro-Pasta
Oralt jerntilskudd med melkesyre
bakterier til smågris.

Normin Ferro-Torv
Fuktig naturtorv av god hygienisk 
kvalitet. Høyt innhold av jern for å 
forebygge og forhindre jernmangel/ 
anemi.

Normin AV-Torv 
Fuktig naturtorv av god hygienisk 
kvalitet. Inneholder naturlige plante
fibrer som bidrar til god mage og 
tarmfunksjon.


