
Elin Furrevik Gjestvang

Fagsjef svin

Tlf 415 40 223
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IDEAL 
Kraftfôr til Slaktegris

Fôret utgjør den største kostnaden i slaktegrispro
duksjonen. Riktig fôrvalg og fôringsstrategi kan ha stor 
innvirkning på det økonomiske resultatet. Målet er å 
fôre slaktegrisen slik at fôrforbruk per kg tilvekst og 
kjøttprosent maksimeres. Valg av fôrslag og fôrstyrke 
avhenger av framfôringsstrategi, miljøfaktorer i be
setningen og det genetiske potensialet til slaktegrisen.

Se mer på baksiden..

Ta kontakt for en fagprat!

Oluf Maurud

Kraftfôrkonsulent svin

Tlf 99 51 87 62

oma@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

IDEAL 30 
IDEAL 30 er vårt mest konsentrerte slaktegrisfôr tilpasset gris fra 25-30 kg levendevekt, og 

kan enten brukes som et startfôr i et fasefôringsopplegg, eller som eneste fôrslag til slakte-

gris med høyt genetisk potensiale.

 
IDEAL 50
IDEAL 50 kan brukes som eneste fôrslag i heile slaktegrisperioden. Kraftfôrblandingen an-

befales generelt som enhetsfôr til vanlig slaktegris, men egner seg også meget godt som et 

fase-1 fôr ved apetittfôring og fase-2 fôr ved normfôring.

 
IDEAL 70 
Anbefales som sluttfôr fra ca. 50-60kg og frem til slakt. 

 
IDEAL 90 - NYHET
IDEAL 90 er et prisgunstig, svakere sluttfôr med høyt fiberinnhold. For å oppnå høy 

kjøttprosent, anbefales det å fôre mer forsiktig mot slutten av oppfôringsperioden. Dette 

kan imidlertid føre til stress for grisen. IDEAL 90 er derfor utviklet for å gi et godt næring-

sopptak, kombinert med god metthetsfølelse og riktig energimengde de siste 2-3 ukene før 

slakt. Dette kan bidra til rolige, mer harmoniske griser med god kjøttprosent, samt å fremme 

god økonomi i slutten av slaktegrisperioden. 

 
IDEAL Miljøkonsentrat
IDEAL Miljøkonsentrat er tilpasset miljøfôr ved et fordelingsforhold på 20:80. Miljøfôret er 

ikke tilsatt kalsium og fosfor. Andelen må ikke overstige 25% av fullfôret på grunn av innhol-

det av vitaminer og mineraler.

 
IDEAL Startkomplett 
Blandingen er optimert som IDEAL 30. Sammen med inntil 25% myse eller 40% miljøfôr 

dekker IDEAL Startkomplett næringsbehovet til ung slaktegris.

 
IDEAL Sluttkomplett
Blandingen er optimert som IDEAL 70. I tilpasset form sammen med inntil 25 % myse eller 

40 % miljøfor dekker IDEAL SLUTTKOMPLETT næringsbehovet til slaktegris fra 70kg.

 
IDEAL Sluttkomplett 90 – NYHET
Blandingen er optimert som IDEAL 90. Sammen med inntil 25% myse dekker IDEAL 

Sluttkomplett 90 næringsbehovet til slaktegris de siste 2-3 ukene før slakting.

 
Svin Slaktegris Øko
Svin Øko er tilpasset økologisk slaktegrisproduksjon. Fôret innfrir kravene som stilles til 

økologisk produksjon ved at det består av minimum 90% økologiske råvarer.

 
Svin Norsk Utegris - Fase 1
Svin Norsk Utegris - Fase 1 er et kraftfôr som er produsert på 98% norske råvarer. Kun pre-

mikser og aminosyrer er importert. Dette fôret er tilpasset utegris fra 25-30 kg og fram til 

50-60 kg levendevekt.

 
Svin Norsk Utegris - Fase 2
Svin Norsk Utegris - Fase 2 er et kraftfôr som er produsert på  98% norske råvarer. Kun pre-

mikser og aminosyrer er importert. Dette fôret er tilpasset utegris fra 50-60 kg levendevekt 

og fram til slakt.

ANDRE AKTUELLE 
PRODUKTER 

IDEAL Svinefiber
Tilskuddsfôr som kan kombineres 

med alle våre slaktegrisblandinger. 

Blandingen er svært positiv for en 

god mage- og tarmhelse og kan 

forebygge halebiting. 

Multi-Vitol
Et flytende multi-vitaminkon-

sen¬trat med selen som brukes 

når dyret har behov for ekstra vi-

ta¬mintilskudd. Selen bidrar til en 

bedre utnyttelse av vitaminene. 

Desinfeksjonsmidler 

VirconS
Surt desinfeksjonsmiddel til over-

flate- eller tåkedesinfeksjon, samt 

støvel- og hjulbad. Bredspektret 

middel mot bakterier, mugg, sopp, 

virus og sporer. 

InsimaxxDes 
Flytende, surt skumdesinfeks-

jons-middel. Utmerket mikrobi-

ologisk effekt. Gir god effekt på 

over-flater. Biologisk nedbrytbar. 

Agrosan Dry Des
Hygienemiddel i pulverform til 

daglig eller ukentlig rengjøring.  

Kutterflis
Bunt à 25kg (YesBox). 

Smittevernutstyr
Støvmasker, plastovertrekk, en-

gangskjeledress, hansker, mun-

nbind, hårnett.


