
Veiledning for god 
ernæring og dyrehelse 

tilskuddsfôr!
STORFE • SAU • GEIT • SVIN • FJØRFE
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Side 2     PLUSS TILSKUDDSFÔR

Pluss hjelper deg å ta ansvar!
Pluss er Felleskjøpets sortiment av tilskuddsfôr til 
storfe, geit, sau, svin og fjørfe. Våre produkter er 
utviklet for å bidra til en optimal fôring gjennom hele 
produksjonen. Innholdet og bruken er tilpasset norsk 
regelverk og norske forhold. Sortimentet består av 
mineral- og vitamintilskudd, mjølkeerstatninger og 
annet tilskuddsfôr for å dekke dyras ernærings-
messige behov.

God forsyning av mineraler og vitaminer er viktig 
for å oppnå høy produksjon og for å sikre et godt 
immunforsvar hos dyra.

Som dyreholder har du ansvar for at dyra får godt 
tilsyn og stell, herunder sikre at fôringa dekker 
dyras næringsbehov og fremmer helse og velferd. 
God helse og dyrevelferd stimulerer også til god 
økonomi. 

Brosjyren gir god veiledning i valget av tilskuddsfôr! 
Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt. 

PLUSS - dyras beste tilskuddsfor_Juni 2018_v4.indd   2 20.07.2018   14:00:41



Innholdet av mineraler og vitaminer varierer 
mye i grovfôret. Generelt er innholdet av 
flere mineraler, som for eksempel selen og 
kopper, for lavt.

I hovedsak får dyra dekt behovet for mine-
raler og vitaminer gjennom kraftfôret. Dyr 
som ikke får eller får lite kraftfôr, trenger 
derimot mineral- og vitamintilskudd.

Eksempel på dyr som trenger 
tilskudd:

•  Mjølkekyr i siste del av laktasjonen,
 når de får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr

• Sau som får mindre enn 
 ca. 0,5 kg kraftfôr

• Ammekyr og ungdyr, ved små mengder  
 kraftfôr

• Sinkyr i hele tørrperioden

• Dyr som får alternative fôrmidler, for  
 eksempel bygg og brød

Mineraler blir vanligvis delt opp i to hoved-
kategorier, makromineraler og mikromine-
raler:

•  Makromineraler er viktig for nerve- og 
 muskelfunksjon, samt oppbygging av  
 skjelett og muskulatur.

•  Mikromineraler er nødvendige for 
 et godt immunforsvar og virker 
 forebyggende mot blant annet mastitt,  
 ødem og tilbakeholdt etterbyrd.

God dekning av vitamin A og vitamin E har 
også betydning for et godt immunforsvar. 
Vitamin D er involvert i reguleringa av 
kalsium og fosfor.

Tildeling
Pluss mineral- og vitamintilskudd finnes 
som pellets, pulver, stein og blokk 

•  Mineral- og vitamintilskudd i pellets   
 skal ikke gis i fri tilgang

•  Når det gjelder pulverproduktene kan  
 noen gis i fri tilgang mens noen må   
 doseres

•  Produktene i form av stein og blokk gis  
 i fri tilgang 

En fordel med fri tilgang er at dyra sjøl 
kan regulere tidspunkt for opptak og 
opptaksmengde. Ved oppstart vil opp-
taket normalt være høyt før det stabili-
serer seg. Det anbefales å følge med på 
opptaket ved fri tilgang. 

Makromineraler
Kalsium

Fosfor

Magnesium

Natrium

Kalium

Svovel

Klor

Dyr trenger tilskudd!

Mikromineraler
Sink

Kopper

Selen

Kobolt

Mangan

Jod

Jern
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Mineraler og vitaminer for god helse

Bolus – for tildeling av 
mikromineraler
Mineralbolus inneholder stort sett kun 
mikromineraler og noe vitamin. Disse 
produktene er derfor ikke et fullverdig 
alternativ til allsidig tilskuddsfôr. Det er 
ikke fysisk plass til det daglige behovet for 
makromineraler i en bolus som skal virke 
over tid. Pluss bolusene anbefales dersom 
man ikke har mulighet til annen form for 
tildeling. Samtidig er mineralbolus et bedre 
alternativ enn å ikke gi tilskuddsfôr. Pluss 
Makro og vitamin er ikke tilsatt mikro-
mineraler og kan brukes som 
supplement til mineralbolus om 
det er praktisk mulig.
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Tilskuddsfôr til storfe
Det er god økonomi i å bruke tilskuddsfôr. 
Bruk av mineral- og vitamintilskudd er sær-
lig viktig i perioder når det ikke gis kraftfôr 
eller når det gis kraftfôr i små mengder som 
på beite og i sinperioden. Forsøk har vist at 
dyr som får tilskuddsfôr på beite kommer 
tidligere i brunst og kan oppnå ca. 30 % 
bedre tilvekst sammenliknet med dyr som 
ikke har fått tilskuddsfôr. Bruk av mine-

ral- og vitamintilskudd i sinperioden legger 
grunnlaget for høy mjølkeytelse og friske 
kalver med høy fødselsvekt og et godt im-
munforsvar. Kyr som får mindre enn ca. 5 kg 
kraftfôr per dag kan komme i underskudd 
på mineraler og vitaminer og bør derfor alltid 
få mineral- og vitamintilskudd. Det er først 
og fremst selen, kopper og salt det blir for 
lite av i fôrrasjonen. En god mineralstatus 

hos kua kan forebygge sykdommer som 
mastitt og mjølkefeber. Disse sykdommene 
kan gi store kostnader i veterinærutgifter 
og produksjonstap. For produkter som kan 
brukes til økologisk drift, benytt Natura 
produkter. For informasjon om flere økolo-
giske produkter se «Driftsmiddelregister» på 
debio.no. 

Side 4    PLUSS TILSKUDDSFÔR

BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Allsidige 
tilskuddsfôr til 
fullfôr

15129 Pluss Fullfôr Total Egnet til rasjoner med alternative råvarer, 
f.eks. potet, mask og myse

Pulver: I henhold til oppsatt fôrplan 
30-200 g

16137 Pluss Fullfôr Mg-rik Høyt innhold av magnesium. Egnet til 
grovfôrrasjoner og rasjoner med høyt 
kaliuminnhold

Pulver: I henhold til oppsatt fôrplan
20-160 g

16138 Pluss Fullfôr Na-redusert Egnet til rasjoner som inneholder mye 
natrium (salt), f. eks. ved bruk av brød

Pulver: I henhold til oppsatt fôrplan
20-160 g

Tilskuddsfôr 
til fullfôr

16143 Pluss Fullfôr Konsentrat Høyt innhold av mikromineraler og vitaminer.  
Kalsium og natrium bør gis i tillegg

Pulver: I henhold til oppsatt fôrplan
10-70 g

Økologisk 
tilskuddsfôr til 
fullfôr

15052 Natura Fullfôr Total Egnet til rasjoner med alternative råvarer, 
f.eks. potet, mask og mys

Pulver: I henhold til oppsatt fôrplan 
30-200 g

15048 Natura Fullfôr Konsentrat Høyt innhold av mikromineraler og vitaminer.  
Kalsium og natrium bør gis i tillegg

Pulver: I henhold til oppsatt fôrplan
10-70 gram

Mineralblandinger tilpasset fullfôr

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

Mineral- og vitamintilskudd
BESKRIVELSE FK nr. (FK nr. storsekk) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Allsidig
tilskuddsfôr

16149
16025 (15045)

Pluss Storfe Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pellets: 40-300 g 
Pulver: 20-150 g 

16134 Pluss Storfe VM-blokk Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang (20-150 g)

16196 Pluss Storfe Mineralstein Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang (20-150 g)

16060 (16182) Pluss Storfe Appetitt Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pulver: Fri tilgang (20-150 g)

16028 Pluss Ca-rik Ungdyr i vekst, særlig til okser Pulver: 20-150 g

16154 (16124)
16148 (16237)

Pluss Mg-rik Ved ekstra behov for magnesium, 
forebygging av graskrampe

Pellets: 40-300 g
Pulver: 20-150 g

16098 (16172)
16195

Pluss Sinku Fra avsining og fram til kalving Pellets: 200 g
Pulver: 100 g

15038 (15037) Pluss Ammeku Ammekyr, ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pulver: Fri tilgang (20-150 g)

Tilskuddsfôr 
uten mikro-
mineraler

16282 Pluss Makro og vitamin Ved behov for kun makromineraler og 
vitaminer, som f.eks.  supplement til Pluss 
Bolus Storfe

Pulver: Fri tilgang (50-150 g)

Allsidig økologisk 
tilskuddsfôr

15112 Natura Minovit Sinku Fra avsining og fram til kalving Pulver: 75-100 g 

15049 Natura Storfe VM-blokk Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang (20-150 g)

15028 (15036) Natura Minovit Storfe Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr 20 - 150 g 

Storfe

PLUSS - dyras beste tilskuddsfor_Juni 2018_v4.indd   4 20.07.2018   14:00:52



PLUSS TILSKUDDSFÔR      Side 5

BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Bufferstoffer og levende 
gjær for bedre vommiljø

16194 Pluss Vomstabil Ved risiko for lav vom-pH ("sur vom"), 
f.eks. ved opptrapping eller andre fôrover-
ganger, eller ved høye kraftfôrmengder

Pulver: 75-150 g 

Diettfôr, begrenser 
risikoen for melkefeber

16179 Pluss Ionebalanse Sinku De siste 3 uker før kalving til kyr med 
risiko for melkefeber

Pellets: 1,2- 2,5 kg 

Kalsiumtilskudd, begrenser 
risikoen for mjølkefeber

16129 ProRumen Ca-liquid Rett før og rett etter kalving 4 flasker i tida rundt kalving

Energirikt og begrenser 
risikoen for ketose

16190 Pluss Energibalanse Tørr Fra 2 uker før kalving til 8 uker etter kalving Pulver: 250 gram x 2

16250 Pluss Energibalanse 
Flytende

3-6 uker etter kalving 2,5 dl x 2 

Energidrikk til mjølkeku 
ved kalving

16265 Pluss LaktStart Gis umiddelbart etter kalving Pulver: 300- 500 gram per 
10 liter vann

Tiltaksprodukter

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr*

Langvarig forsyning av 
mikromineraler

16220 Pluss Bolus Storfe Varer 250 dager. Bruk alltid egnet
applikator ved innsetting av bolus i vomma

2 bolus per storfe over 
200 kg 

16222 Pluss Bolus Sinku Varer 6 uker. Bruk alltid egnet applikator 
ved innsetting av bolus i vomma

2 bolus gis ved avsining, 
ca. 6-8 uker før kalving 

Begrenser risikoen for 
mjølkefeber

16224 Pluss Bolus Kalsium Bruk alltid egnet applikator ved innsetting 
av bolus i vomma

2 bolus rett før kalving og 
2 bolus rett etter kalving

Applikator 16223 Pluss Applikator Bolus Storfe Applikator til innsetting av bolus i vomma

Bolus

BESKRIVELSE FK nr. (FK nr. storsekk) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Allsidig
tilskuddsfôr

16149
16025 (15045)

Pluss Storfe Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pellets: 40-300 g 
Pulver: 20-150 g 

16134 Pluss Storfe VM-blokk Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang (20-150 g)

16196 Pluss Storfe Mineralstein Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang (20-150 g)

16060 (16182) Pluss Storfe Appetitt Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pulver: Fri tilgang (20-150 g)

16028 Pluss Ca-rik Ungdyr i vekst, særlig til okser Pulver: 20-150 g

16154 (16124)
16148 (16237)

Pluss Mg-rik Ved ekstra behov for magnesium, 
forebygging av graskrampe

Pellets: 40-300 g
Pulver: 20-150 g

16098 (16172)
16195

Pluss Sinku Fra avsining og fram til kalving Pellets: 200 g
Pulver: 100 g

15038 (15037) Pluss Ammeku Ammekyr, ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Pulver: Fri tilgang (20-150 g)

Tilskuddsfôr 
uten mikro-
mineraler

16282 Pluss Makro og vitamin Ved behov for kun makromineraler og 
vitaminer, som f.eks.  supplement til Pluss 
Bolus Storfe

Pulver: Fri tilgang (50-150 g)

Allsidig økologisk 
tilskuddsfôr

15112 Natura Minovit Sinku Fra avsining og fram til kalving Pulver: 75-100 g 

15049 Natura Storfe VM-blokk Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr Fri tilgang (20-150 g)

15028 (15036) Natura Minovit Storfe Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr 20 - 150 g 

BESKRIVELSE FK nr. (FK nr. storsekk) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

E-vitamintilskudd 16070 Pluss E-konsentrat Ved behov for ekstra E-vitamin Pulver: 50-250 g

16176
16071 (16166)

Pluss E-vitamin 
m/Selen og Biotin

Ved fruktbarhets- og klauvproblemer Pellets: 20-50 g
Pulver: 20-50 g

Økologisk E-vitamintilskudd 15046 Natura E-konsentrat pellets Ved behov for ekstra E-vitamin Pellets: Ca. 50-250 g

E-vitamintilskudd

Saltslikkesteiner
BESKRIVELSE FK nr. 2 kg (10 kg) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Salt + noe mikromineraler 16163 (16162) Pluss Saltslikkestein Grå Til storfe. Skal ikke gis til sau. Inneholder 
2000 mg kopper pr. kg

 Fri tilgang (Ca. 20 g)

Storfe
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Velg riktig mjølkeerstatning

Side 6    PLUSS TILSKUDDSFÔR

Gi kalven en god start

Pluss Kalvepasta 
– for bedre immunforsvar 
Pluss Kalvepasta anbefales i tillegg til 
råmjølk for å bygge opp kalvens immun-
forsvar. Pluss Kalvepasta inneholder 
antistoff fra egg og anbefales spesielt ved 
liten tilgang på råmjølk eller ved ukjent 
råmjølkskvalitet. 
Et sterkere 
immunforsvar gir 
bedre tarmhelse, 
økt overlevelse 
for kalven og 
dermed økt 
dyrevelferd og
 lønnsomhet. 

Pluss HelMaks 
–  få maks effekt ut av helmjølksfôringa
Pluss HelMaks er et tilskuddsfôr til kalven 
med mikromineraler og vitaminer som kan 
blandes ut i melka. Ved kvotefylling kan det 
være lønnsomt å bruke helmelk i kalveopp-
fôringa. Helmelk alene dekker ikke beho-
vene for mikromineraler (jern, selen, kopper, 
sink, mangan og jod) og vitaminer (A, D og 
E). Før kalven begynner å ta opp annet fôr 
(kraftfôr/grovfôr), vil den derfor ofte være i 
underskudd på mikromineraler og vitaminer. 
Ved å dekke 
opp behovet
kan man oppnå 
kvikkere og 
friskere kalver 
og bedre tilvekst.

Et godt kalvestell er viktig og rett fôring stimulerer til god tilvekst og god produksjon. I tillegg kan det også gi styrket immunforsvar og dermed 
lavere antibiotikabruk. Felleskjøpet har et godt tilbud til kalv for alle typer fôringsstrategier og produksjonsformer. Sortimentet omfatter både 
mjølkeerstatninger, kraftfôrblandinger spesielt tilpasset kalvens behov og viktige tilskuddsfôrprodukter for kalvehelsa. Figuren på neste side 
beskriver hvordan sortimentet er ment å brukes, slik at det blir lett å velge rett.

Pluss Friskus 
– fremmer god tarmhelse
Pluss Friskus er et produkt som inneholder 
organiske syrer som i en beskytta form går 
til tarmen hos kalven og hemmer veksten av 
uønskede bakterier i tarmfloraen, som E. coli 
og salmonella uten å påvirke de ønskede 
bakteriene (mjølkesyrebakteriene). Diare hos 
kalv er en av de største helseutfordringene i 
kalveoppdrett. Virus (Corona) og bakterier 
(E. coli) er eksempler på infeksiøse årsaker 
til diare. Andre årsaker til diare kan være 
feilernæring eller stress fra for eksempel 
raskt fôrskifte, miljøskifte, klima, vaksinering 
og avhorning. Pluss Friskus blandes ut i 
mjølk/mjølkeerstatning som anvist og kan 
gis hele mjølkeperioden. 

Storfe

Tilvekst (g/dag)

Rå
pr

ot
ei

n 
(%

 a
v 

ts
)

Pluss 
Alma

Pluss 
Rosa

Pluss 
Stjerna

Pluss-sortimentet består av mjølkeerstat-
ninger med ulike proteinnivå som egner seg 
til moderate eller intensive fôringsstrate-
gier. Proteinbehovet hos kalven stiger med 
økende tilvekst. Hvilken målsetning man har 
for kalvenes tilvekst bør dermed styre både 
valg av mjølkeerstatning og fôringsintensitet.  

Pluss mjølkeerstatninger er lett syrnet for å 
opprettholde god tarmhelse og er holdbare i 
et døgn etter utblanding. 

Følg bruksanvisning for utblanding og husk 
å kalibrere eventuelt automat og sjekke 
volumvekt slik at doseringen blir rett. 
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PLUSS TILSKUDDSFÔR      Side 7

BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr*

21 % protein, lett syrnet 15086 Pluss Alma For moderat tilvekst 145 gram blandes i 
1 liter vann, ca. 7-8 liter 

23 % protein, lett syrnet 15054 Pluss Rosa For god tilvekst 150 g blandes i 8,5 dl vann, 
7-8 liter 

26 % protein, lett syrnet 15056 Pluss Stjerna For høy tilvekst og ved intensiv fôring 150 g blandes i 8,5 dl vann, 
ca. 7-8 liter

Mjølkeerstatning

Tiltaksprodukter

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr*

Råmjølksupplement 15034 Pluss Kalvepasta Styrker immunforsvaret. Brukes sammen 
med råmjølk

1 tube deles på de tre 
første dager etter fødsel

Mineral- og vitaminsupple-
ment til helmjølk

16267 Pluss HelMaks Anbefales til bruk i hele mjølkeperioden 
for god vitamin- og mineraldekning hos 
spedkalv

Pulver: 60 gram per. kalv 
per dag

Diettfôr 16100 Pluss Diakur Ved diaré. Blandes ut i vann eller mjølk Pulver: 100 gram blandes i 
2 liter.  2 liter 3-4 ganger daglig

16136 Pluss Unikur Ved diaré. Blandes ut i vann eller mjølk 40 ml blandes i 2 liter.
2 liter 2 ganger daglig

16048 Pluss Saltbalanse Storfe Ved diaré. Blandes ut i vann Pulver: 30 gram per liter 
vann. Gir to liter løsning 
3 ganger per dag

Fordøyelsesregulerende 16266 Pluss Friskus Anbefales til bruk i hele mjølkeperioden Pulver: 10-20 gram per kalv 
per dag

Storfe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pluss 
Kalvepasta

Uker

Melkeerstatninger:
• Pluss Alma
• Pluss Rosa (før Pluss Rustik)
• Pluss Stjerna (før Pluss Kavat)

Rå-
mjølk

Kraftfôr:
• FORMEL Mysli Start (0-8 uker)
• FORMEL Kalv
• FORMEL Kalv Intensiv (100-300 kg)
• Natura Drøv Start (Økologisk)

Grovfôr

Tilskuddsfôr og bruksområder:

   FELLESKJØPETS SORTIMENT TIL KALV

Råmelk-
supplement

Væske-
balanse
(diaré)

Tarmflora
(diaré)

Helmelk-
supplement

Pluss 
Helmaks

Pluss Unikur 
Pluss Diakur

Pluss Friskus

Pluss Saltbalanse storfe
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Her kan du lese om tiltak som kan forbygge noen 
av de vanligste produksjonsutfordringene. Kontakt 
praktiserende veterinær dersom du har mistanke 
om sykdom på dyr.

Mjølkefeber
Ved klinisk mjølkefeber synker kropps-
temperaturen. Kua slutter å ete og blir ofte 
liggende uten å kunne reise seg opp. 
Årsaken til mjølkefeber er kalsiummangel 
på grunn av stort kalsiumbehov til mjølke-
produksjon. Ved subklinisk mjølkefeber har 
kua for lavt kalsiumnivå i blodet, uten å vise 
klare sykdomssymptomer. Dette er mye 
vanligere enn klinisk mjølkefeber og kan 
gi flere negative effekter på immunforsvar, 
fruktbarhet, fôropptak og mjølkeproduksjon.

Tiltak
Pluss Sinku er spesielt utviklet for å dekke 
vitamin- og mineralbehov til sinkyr og 
anbefales å gis i sinperioden. Et høyt innhold 
av magnesium reduserer risikoen for mjølke-
feber. Pluss Ionebalanse Sinku anbefales 
de 3 siste ukene før kalving for å forebygge 
både klinisk og subklinisk mjølkefeber. 
Tilskuddsfôret gir lav kation-aniondifferanse 
i rasjonen og stimulerer kuas evne til å 
mobilisere kalsium fra egne reserver. Ved 
kalving kan kalsiumtilskudd gis for å 
redusere risikoen for mjølkefeber. Kalsium-
tilskudd finnes som bolus (Pluss Bolus 
Kalsium) eller på flaske (ProRumen Ca-liquid). 
Om kua allerede har fått mjølkefeber skal 
veterinær kontaktes.

Jurbetennelse/mastitt 
Ved jurbetennelse får kua feber, redusert 
allmenntilstand og mølkeytelsen kan synke 
drastisk. Jurbetennelse skyldes som regel 
en bakterieinfeksjon.

Tiltak
E-vitamin virker positivt på kroppens 
naturlige motstandskraft mot infeksjoner 
som jurbetennelse. Pluss E-konsentrat, 
Pluss E-vitamin m/Selen og Biotin, Pluss 
Sinku og Pluss Ammeku har et høyt innhold 
av E-vitamin. Pluss Sinku og Pluss Ammeku 
inneholder også mikromineraler som er 
nødvendige for et godt immunforsvar.

Ketose
Redusert matlyst og redusert ytelse er vanlige 
symptomer ved ketose. Årsaken til ketose er 
at kua kommer i underbalanse på energi.

Tiltak
Pluss Energibalanse inneholder glukogene 
næringsstoffer som reduserer risiko for 
ketose. Pluss Energibalanse Tørr anbefales 
fra 2 uker før kalving til 8 uker etter kalving. 
Eventuelt kan det gis Pluss Energibalanse 
Flytende i en kortere periode mellom 3-6 
uker etter kalving. Pluss Energibalanse 
Flytende brukes ofte også som tillegg til 
veterinærbehandling.

Side 8    PLUSS TILSKUDDSFÔR

Problemløseren

Storfe
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Fordøyelsesproblem/diaré 
på kalv
Vanlige årsaker til diaré på kalv er bakterie-
infeksjon, ofte i forbindelse med virus-
infeksjoner i forkant, raskt fôrskifte eller 
miljøskifte.

Tiltak
Pluss Friskus kan brukes forebyggende 
gjennom hele mjølkeperioden for å fremme 
vekstforholdene for en gunstig bakterieflora 
i tarmen. For å gjenopprette væskebalansen 
ved diaré og for å gi ekstra energi anbefa-
les Pluss Diakur, Pluss Unikur eller Pluss 
Saltbalanse Storfe.

Klauvproblemer
Halthet, økt liggetid og redusert mjølkeytelse 
er typiske symptomer ved klauvlidelser. 
Miljø- og mekaniske forhold er vanlige 
årsaker til klauvproblem.   

Magnesiummangel/
«graskrampe»
Symptomer på magnesiummangel er urolige 
dyr, krampeanfall og muskelstivhet. Dyra 
er særlig utsatt for magnesiummangel på 
vårbeite. Årsaken er at beitegras har et 
lavt innhold av magnesium og høyt innhold 
av kalium. Kalium hemmer opptaket av 
magnesium. Magnesiummangel kan også 
forekomme andre tider på året, også ved 
innefôring. 

Tiltak
Biotin stimulerer til produksjon av keratin 
som er nødvendig for en god hud- og klauv-
oppbygging. Selen og E-vitamin styrker 
immunforsvaret. Allsidige Pluss mineral- 
og vitamintilskudd eller Pluss E-vitamin 
med selen og biotin anbefales ved 
klauvproblemer. 

Tiltak
Pluss Mg-rik, Pluss Fullfôr Mg-rik og Pluss 
Sinku har et høyt innhold av magnesium.

Svake kalver
For lite råmjølk eller for dårlig kvalitet på 
råmjølka kan gi svake kalver. 

Tiltak
Pluss Kalvepasta inneholder vitaminer og 
antistoff fra egg. Antistoff styrker immun-
forsvaret hos kalven og reduserer risiko for 
diaré. Tilskudd av vitaminer og mineraler til 
sinkua vil kunne forbedre råmjølkskvaliteten. 
Gi sinkua Pluss Sinku, Pluss Ionebalanse 
Sinku eller Pluss Bolus Sinku. Til litt eldre 
kalver som får helmjølk kan Pluss HelMaks 
gis for å tilføre mikromineraler og vitaminer i 
helmjølksfôringa. 

Fordøyelsesproblem
Diaré, redusert matlyst og avmagring sees 
ofte ved «sur vom». Vanlig årsak til «sur 
vom» er en ubalanse i fôringa, med mye lett-
fordøyelige karbohydrater slik at pH i vomma 
senkes og fiberfordøyelsen blir redusert.   

Tiltak
Pluss Vomstabil inneholder bufferstoffer 
og gjær som er med på å heve pH og 
gjenopprette normal vomfunksjon. For å 
gjenopprette væskebalanse ved diaré 
anbefales Pluss Saltbalanse Storfe.

Frie fettsyrer
Høyt innhold av frie fettsyrer kan oppstå 
f.eks. ved mekanisk påvirkning av mjølka, 
underfôring eller fôrskifte. Andelen frie 
fettsyrer øker med økt fettinnhold i mjølka, 
og kyr som er sent i laktasjonen har ofte 
høyere innhold av frie fettsyrer i mjølka. 
Frie fettsyrer gir besk smak og er den 
vanligste smaksfeilen på mjølk.

Tiltak
Erfaringer har vist at bruk av Pluss 
E-konsentrat kan redusere frie fettsyrer i 
mjølk. Sjekk om mjølkeanlegget kan føre til 
hard mekanisk behandling av mjølka. Vurder 
kraftfôrnivå og overgang til mer energirik 
kraftfôrblanding. Vurder avsining av risikokyr 
i seinlaktasjon. 

PLUSS TILSKUDDSFÔR      Side 9

Storfe
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Tilskuddsfôr til sau
Tilvekst, fruktbarhet og helse er viktig i 
saueholdet for å gi høy avkastning og økt 
lønnsomhet. For å lykkes er det viktig at 
man har fokus og kunnskap om dyras 
næringsbehov. Vitaminer og mineraler er 
viktige byggesteiner, og mangler kan gi 
produksjonssykdommer. Sau som får mindre 
enn ca. 0,5 kg kraftfôr per dag, kan komme 

i underskudd og bør derfor alltid få mineral- 
og vitamintilskudd.

For produkter som kan brukes til økologisk 
drift benytt Natura produkter. For informa-
sjon om flere økologiske produkter se 
«Driftsmiddelregister» på debio.no.

Mineral- og vitamintilskudd
BESKRIVELSE FK nr.  (FK nr. storsekk) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Allsidig
tilskuddsfôr

16301 (16127)
(16197)

Pluss Sau Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr. dag Pellets: 10-40 g 
Pulver: 10-20 g 

16081 Pluss Sau Appetitt Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr. dag Pulver: Fri tilgang 5-30 g

16255 Pluss Sau Mineralstein Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr. dag Fri tilgang 5-30 g

16132 Pluss Sau VM-blokk Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr. dag Fri tilgang 5-30 g

Allsidig økologisk 
tilskuddsfôr

15029 Natura Minovit sau Ved mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr pr. dag Pulver: 5-20 g

E-vitamintilskudd
BESKRIVELSE FK nr. (FK nr. storsekk) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

E-vitamintilskudd 16070 Pluss E-konsentrat Siste 6 uker før lamming til søyer med 3 
eller flere foster

Pulver: 25 g

E-vitamintilskudd med 
selen og biotin

16176
16071 (16166)

Pluss E-vitamin med 
Selen og Biotin

E-vitamin og selen er positivt for 
fruktbarhet og immunforsvar. Biotin virker 
positivt på klauvhelse

Pellets: 10-20 g
Pulver: 10–20 g

Økologisk 
E-vitamintilskudd

15046 Natura E-konsentrat 
pellets

Ved behov for ekstra E-vitamin Ca. 20 g

Tiltaksprodukter
BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Diettfôr 16048 Pluss Saltbalanse Drøv Ved diaré. Blandes ut i vann 30 gram blandes i 1 liter 
vann, fri tilgang 

Råmjølkstilskudd til lam 15031 Pluss Amigo Som tilskudd i råmjølksperioden 50 gram i 1 dl vann

Kalsiumtilskudd, begrenser 
risiko for mjølkefeber 

16129 ProRumen Ca- liquid Rett før og rett etter lamming 1 flaske fordelt på 3 tildelinger 
ifm. lamming, se etikett

Energidrikk 16265 Pluss LaktStart Som første drikk etter lamming 100 gram i 2-3 liter vann

Saltslikkesteiner
BESKRIVELSE FK nr. 2 kg (10 kg) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Saltslikkestein med 
mikromineraler

16165 (16164) Pluss Saltslikkestein Hvit Til sau der det er fare for kopper-
forgiftning. Inneholder ikke kopper

Fri tilgang

16161 (16160) Pluss Saltslikkestein Rød Til sau der det fare for koppermangel. 
Inneholder 300 mg kopper pr. kg

Fri tilgang

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

Sau
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Ketose
Ketose på sau oppstår oftest i siste del av 
drektighetstida. Nedsatt matlyst, redusert 
allmenntilstand og at søya ikke klarer å 
reise seg er typiske symptomer. Årsaken til 
ketose er underskudd på energi som følge 
av fosterproduksjon.

Mjølkefeber
Mjølkefeber oppstår vanligvis i slutten av 
drektighetstida og/eller ved lamming. 
Eldre og feite søyer er mest utsatt. Typiske 
symptomer er lav kroppstemperatur og at 
søya blir liggende. Årsaken til mjølkefeber 
er lavt kalsiuminnhold i blodet. Kalsium er 
nødvendig for at muskulaturen skal fungere. 
I slutten av drektighetstida vokser lamma 
mye og ved lamming øker mjølkeproduk-
sjonen. Disse forhold gjør at behovet for 
kalsium stiger.

Mastitt – Jurbetennelse
Mastitt skyldes som regel en bakterie-
infeksjon. Typiske symptomer er redusert 
matlyst, halthet og hevelser i juret. 
Sykdommen medfører ofte skadet jur, noe 
som gir redusert mjølkeproduksjon og ned-
satt tilvekst hos lam. Det er viktig at mastitt 
hos søye oppdages så tidlig som mulig. 

Tiltak
Pluss Energibalanse Tørr og Pluss Energi-
balanse Flytende er energirike tilskuddsfôr 
som hjelper til å holde blodsukkernivået 
oppe og stimulere fôropptak. Pluss Energiba-
lanse anbefales fra 6 uker før lamming til 
3 uker etter lamming. 

Tiltak
Det anbefales å bruke Pluss Sau, Pluss Sau 
Appetitt, Pluss Sau VM-blokk eller Pluss 
Sau Mineralstein hvis sauen får mindre enn 
ca. 0,5 kg kraftfôr. Ved mistanke om at sau 
kan få mjølkefeber, anbefales ProRumen 
Ca-liquid.

Tiltak
Tilskudd av E-vitamin virker positivt på 
kroppens naturlige motstandskraft mot 
infeksjoner. Gi Pluss Sau, Pluss Sau 
Appetitt, Pluss Mineralstein Sau eller 
Pluss Sau VM-blokk når det gis mindre enn 
ca. 0,5 kg kraftfôr per. sau per. dag. 
Ekstra E-vitamin i form av Pluss E-konsentrat 
anbefales de siste 7 ukene før lamming til 
søyer med 3 eller flere lam.

Problemløseren
Her kan du lese om tiltak som kan forbygge noen 
av de vanligste produksjonsutfordringene. Kontakt 
praktiserende veterinær dersom du har mistanke 
om sykdom på dyr.

Bolus
BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Langvarig forsyning (120 dager) 
av mikromineraler

16221 Pluss Bolus Sau Bruk alltid egnet applikator ved innsetting 
av bolus i vomma

1 bolus til voksen sau over 
45 kg

Applikator 16227 Pluss Applikator Bolus Sau Applikator til innsetting av bolus i vomma

Mjølkeerstatninger
BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Mjølkeerstatning til lam.
24 % fett, 24 % protein. 
En andel norsk mjølkeråvare

15042 Pluss Ulla Etter råmjølksperioden til avvenning 200 gram blandes i 8 dl 
vann. Fri tilgang

Mjølkeerstatning til lam.
24 % fett, 24 % protein
All mjølkeråvare er norsk

15051 Pluss Lambert Etter råmjølksperioden til avvenning 200 gram blandes i 8 dl 
vann. Fri tilgang

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

Færre dødfødte lam med ekstra tilskudd av E-vitamin
I lammesesongen 2012 ble det gjort et stort feltforsøk der det ble sett på hvordan ekstra tilskudd av E-vitamin påvirket lammedødelighet. Forsøket viste 
at ekstra tilskudd av E-vitamin til søyer med tre eller flere foster ga lavere andel dødfødte lam. Det ble ikke funnet samme effekt ved tildeling av ekstra 
E-vitamin til søyer med ett eller to lam. Det anbefales å gi 25 gram Pluss E-konsentrat de siste 7 ukene før lamming til søyer som er fostertelt til å ha 
minst 3 lam.

Sau
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Pluss Ulla og Pluss Lambert
– mjølkeerstatninger til lam og kje

Side 12    PLUSS TILSKUDDSFÔR

Pluss Ulla
24 % Protein, 24 % Fett. Inneholder en andel 
norsk mjølkeråvare. Kan brukes til manuell 
utfôring og til automat

• Gi ca. 1 dl råmjølk per kg vekt på lammet
 det første døgnet, gi råmelk så tidlig   
 som mulig og helst innen 6 - 12 timer 
 etter fødsel.

• Start med mjølkeerstatning fra 1. eller 
 2. dag etter fødsel.

• Følg bruksanvisning på sekk, kalibrer  
 automat/sjekk volumvekt på pulver.

• Bland ut mjølkeerstatning 2- 4 ganger  
 per døgn ved manuell fôring/ bøttefôring.

•  Gi kopplamma fri tilgang på friskt vann,  
 høy og FORMEL Lam eller FORMEL Mysli  
 Start fra dag en. Skift ut vann og fôr hver  
 dag.

•  Lamma bør ved avvenning veie minst 
 10 kg og ta minst 0,1 kg FORMEL Lam 
 eller FORMEL Mysli Start. 

•  Fra uke 7 kan tilgangen til kraftfôr 
 avpasses etter beitekvaliteten. 

•  Restriktiv fôring: Gi opptil 0,5 liter Pluss  
 mjølkeerstatning ved porsjonsfôring.  
 Tilgang til mjølkeautomaten bør om mulig  
 fjernes mellom fôringene.

• Manuell fôring/bøttefôring: Alle lam bør  
 ha tilgang til smokk samtidig dersom det  
 ikke er fri tilgang.

•  Automat: Det anbefales ca 10 lam per  
 smokk.

Fôringsråd

Godt renhold av mjølkefôringsutstyr er viktig!

Pluss Lambert
24 % Protein, 24 % Fett. All mjølkeråvare er 
norsk.  Kan brukes til manuell utfôring og til 
automat

   viktige miljøfaktorer for å 
lykkes i kopplamproduksjon
• Tett liggeunderlag 
• Trekkfritt 
• Tørt 
• Temperatur  

4

Sau

PLUSS - dyras beste tilskuddsfor_Juni 2018_v4.indd   12 20.07.2018   14:02:25



PLUSS TILSKUDDSFÔR      Side 13

Tilskuddsfôr til geit
Riktig tilførsel av mineraler og vitaminer 
sikrer god helse, tilvekst, ytelse og trivsel. 
Geit har normalt god dekning på mineraler 
og vitaminer gjennom kraftfôret. Geit som 
får mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr i rasjonen 
bør få ekstra mineral- og vitamintilskudd. 

For produkter som kan brukes til økologisk 
drift, benytt Natura-produkter. For infor-
masjon om flere økologiske produkter, se 
«Driftsmiddelregister» på debio.no. 

Mineral- og vitamintilskudd
BESKRIVELSE FK nr. (FK nr. storsekk) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Allsidig
tilskuddsfôr

16149
16025 (15045)

Pluss Storfe Når det gis mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr 
i rasjonen

Pellets: 10-30 g 
Pulver: 5-15 g 

16134 Pluss Storfe VM-blokk Fri tilgang 5-15 g

16196 Pluss Storfe Mineralstein Fri tilgang 5-15 g

Allsidig økologisk 
tilskuddsfôr

15112 Natura Minovit Storfe Når det gis mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr 
i rasjonen

5-15 g

15049 Natura Storfe VM-blokk Fri tilgang 5-15 g

E-vitamintilskudd
BESKRIVELSE FK nr. (FK nr. storsekk) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

E-vitamintilskudd 16070 Pluss E-konsentrat Ved behov for ekstra E-vitamin Pulver: 5-10 g

E-vitamintilskudd med 
selen og biotin i pellets- 
eller pulverform

16176
16071 (16166)

Pluss E-vitamin med 
Selen og Biotin

Ved fruktbarhets- og klauvproblemer Pellets: 10-20 g
Pulver: 10–20 g

Økologisk 
E-vitamintilskudd

15046 Natura E-konsentrat 
pellets

Ved behov for ekstra E-vitamin Ca. 20 g

Tiltaksprodukter
BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Energirikt tilskuddsfôr, 
begrenser risikoen for ketose

16190 Pluss Energibalanse Tørr Fra 2 uker før kjeing til 8 uker etter kjeing 50 gram

Diettfôr ved diare i 
pulverform

16048 Pluss Saltbalanse Drøv Ved diare. Blandes ut i vann 30 gram per liter vann. Fri 
tilgang

Energitilskudd til kje 15031 Pluss Amigo Som tilskudd til kje i råmjølksperioden 50 gram i 1 dl vann

Energidrikk til geit ved kjeing 16265 Pluss LaktStart Gis umiddelbart etter kjeing 100 gram i 2-3 liter vann

Saltslikkesteiner
BESKRIVELSE FK nr. 2 kg (10 kg) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Saltslikkestein med 
mikromineraler

16161 (16160) Pluss Saltslikkestein Rød Inneholder 300 mg kopper pr. kg Fri tilgang

Mjølkeerstatninger
BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Mjølkeerstatning til kje
24% protein og 24% fett
En andel norsk mjølkeråvare

15042 Pluss Ulla Etter råmjølksperioden til avvenning 200 gram blandes i 8 dl 
vann. Fri tilgang

Mjølkeerstatning til kje
24 % protein og 24 % fett
norsk mjølkeråvare

15051 Pluss Lambert Etter råmjølksperioden til avvenning Påsett: 160 gram blandes i 
8 dl vann. Fri tilgang.
Slakt: 180 gram blandes
i 8 dl vann. Fri tilgang

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

Geit
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Tilskuddsfôr til svin
God dekning på mineraler og vitaminer
forebygger mangelsykdommer og 
bedrer produksjonsresultatet og øko-
nomien i svineproduksjonen. I smågris-
produksjonen er god helse og mjølke-
kvalitet hos purka viktig for å få fram 
mange friske smågris ved avvenning. 
Bruk av ekstra tilskudd av E-vitamin i 
slutten av drektigheten kan gi avkom 

med bedre immunforsvar. Smågrisene 
trenger mjølketilskudd om purka mjølker 
dårlig eller dør. Mineral- og vitamin-
tilskudd til svin er særlig aktuelt når det 
brukes alternative fôrmidler.

BESKRIVELSE FK nr. (FK nr. storsekk) PRODUKT BRUK DOSERING per dyr og dag*

Allsidig tilskuddsfôr til svin 16026 Pluss Svin Ved bruk av alternative fôrmidler. 
Anbefales også ved fôr- og miljøskifter

Slaktegris/purker: 20-70 g

16198 Pluss Svin Mineralstein Ved bruk av alternative fôrmidler. 
Anbefales også ved fôr- og miljøskifter. 
Forsøksvis ved halebiting

Fri tilgang

16239 Pluss Multivitaminer, 
flytende

Blandes i våtfôret ved behov for ekstra 
vitaminer

Smågris/slaktegris: 12 ml

E-vitamintillskudd i 
pulverform

16070 Pluss E-konsentrat Ved behov for ekstra E-vitamin Slaktegris: 5 g 
Purker: 5-15 g
Smågris: 15 g pr. kull

E-vitamintilskudd, flytende 15966 (5 liter) 
15968 (20 liter)

Success Ved behov for ekstra E-vitamin Smågris: 0,1-2 ml 
Slaktegris: 2-5 ml 
Purker : 2-10 ml

E-vitamin, selen og biotin 
i pellets- eller pulverform

16176
16071 (16166)

Pluss E-vitamin med 
Selen og Biotin

E-vitamin og selen virker positivt på brunst 
og immunforsvar. Biotin virker positivt på 
klauvhelse

Slaktegris: 10-20 g
Purker: 20-40 g

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

Side 14    PLUSS TILSKUDDSFÔR

Mineral- og vitamintilskudd

Svin
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Jerntilskudd, torv, strø og elektrolytter
BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK PERIODE

Oralpasta tilsatt jern 15008 Pluss Jernstarter Jerntilskudd som gis direkte i munnen 
innen 24 timer etter fødsel

Smågris. Første levedøgn

Torv tilsatt jern 16030 Pluss Smågristorv Jerntilskudd som tildeles i krybba eller 
på gulvet i bingen, gjerne blandet med 
smågrisfôr

Smågris. Fra fødsel (etter 
Pluss Jernstarter) fram til 
3-4 dager før avvenning

Tilskuddsfôr tilsatt jern, 
i pulverform

16088 Pluss Tørt Jerntilskudd Jerntilskudd som strøs i bingen på et tørt 
og lett tilgjengelig sted for grisungene

Smågris. Fra fødsel (etter 
Pluss Jernstarter) fram til 
3-4 dager før avvenning

Tilskuddsfôr tilsatt jern, 
i flytende form

16091 Pluss Flytende 
Jerntilskudd 

Jerntilskudd som kan gis direkte i munnen 
det første levedøgnet. Fra dag to gis det 
fra drikkeautomat

Smågris. Fra fødsel fram til 
3-4 dager før avvenning

Torv uten jern 15701 Pluss Avvenningstorv Torv som begrenser risiko for avvennings-
diaré

Smågris. 3-4 dager før 
avvenning fram til ca. 14 
dager etter avvenning

Elektrolytter til gris 16012 Pluss Saltbalanse Svin Tilfører salter og energi og anbefales til 
griser som er i risiko for eller har fått diaré. 

Smågris
Slaktegris

Isotonisk proteindrikk 16248 Tonisity PX Tilskuddsdrikk for bedre tarmhelse i 
overgangsperioder med stress og dårlig 
fôropptak

Smågris (første leveuke og 
rundt avvenning)
Purker (rundt fødsel og 
avvenning)
Slaktegris (ved stress)

Mjølkeerstatninger
BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK PERIODE

Mjølkeerstatning til smågris 15060 Pluss Nasse Fullfôr som kan brukes alene eller som 
tillegg til purkemjølka

Smågris etter råmjølks-
perioden. Utblanding: 150 g 
blandes i 8,5 dl vann

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

Svin
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Brunst/fruktbarhet
I smågrisproduksjonen er et av målene å få 
mange avvente smågris per purke. En kan 
allerede ved inseminering legge grunnlaget 
for mange fødte grisunger.

Diaré ved fôr- og miljøskifter
Flytting kan være en belastning for 
dyra og kan svekke immunforsvaret. Nedsatt 
immunforsvar kan gi økt risiko for infeksjo-
ner og diaré.

Tiltak
Pluss E-vitamin med Selen og Biotin kan 
brukes for flushing rundt inseminering.

Tiltak
Tilskudd av Pluss Saltbalanse Svin i denne 
perioden kan forebygge diaré. Pluss Svin, 
Pluss E-vitamin med selen og biotin, Pluss 
Svin Mineralstein eller Pluss E-konsentrat vil 
virke positivt på immunforsvaret.

Klauvproblemer
Halthet, økt liggetid og redusert melkeytelse 
er typiske symptomer ved klauvlidelser. 
Miljø- og mekaniske forhold er vanlige 
årsaker til klauvproblem. 

Tiltak
Biotin stimulerer til produksjon av kera-
tin som er nødvendig for en god hud- og 
klauvoppbygging. Selen og E-vitamin styrker 
immunforsvaret. Pluss E-vitamin med selen 
og biotin anbefales ved klauvproblemer. 

Urolig gris/halebiting
Halebiting er et problem som oppstår i 
mange besetninger fra enkeltutbrudd i en 
binge eller at det sprer seg i «hele» besetnin-
gen. Halebiting er en atferd som ofte utløses 
av stress, og er en indikasjon på at noe i 
grisens miljø gir for stor påkjenning. 

Tiltak
Miljøberikelser har vist å gi positiv effekt og 
kan bidra til å redusere halebiting. 
Aktivisering av grisen vil få oppmerksom-
heten bort fra halene. FORMAT Trivsel, 
Tonisity Px, Pluss Svin, Pluss Svin Mineral-
stein eller grovt salt kan være til hjelp.

Lav mjølkeproduksjon/store kull           
Lav mjølkeproduksjon eller store kull hos 
purka kan føre til at tilveksten på smågris 
ikke blir like bra som ønsket. Det kan også 
gi høyere dødelighet, da smågrisen ikke får i 
seg tilstrekkelig med næring.

Tiltak
Tilleggsfôring med mjølkeerstatningen Pluss 
Nasse gir smågrisen ekstra næring som 
tillegg til purkemjølka. I tillegg til å kunne re-
dusere smågrisdødelighet har tilleggsfôring 
vist å gi høyere avvenningsvekter. Tonisity 
Px gir også redusert dødelighet og mer vitale 
spedgris gjennom å bedre tarmfunksjonen 
slik at spedgrisene utnytter næring i mjølk og 
kraftfôr bedre.

Svin

Problemløseren
Her kan du lese om tiltak som kan forebygge noen 
av de vanligste produksjonsutfordringene. Kontakt 
praktiserende veterinær dersom du har mistanke 
om sykdom på dyr.
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Tilskuddsfôr til fjørfe
For å lykkes i fjørfeproduksjonen er det viktig 
å ha fokus på dyras velferd og behov. Under 
normale produksjonsforhold er det tilstrek-
kelig innhold av vitaminer og mineraler i 

et fullfôr til fjørfe, men fjørfe kan ha behov 
for sysselsetting eller andre spesielle tiltak. 
Tilskuddsfôr til fjørfe består i hovedsak av 
supplement for økt trivsel.

BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dag*

Allsidig vitamintilskudd 16239 Pluss Multivitaminer, 
flytende

Gis ved behov for ekstra vitaminer som
ved stress, nedsatt skallkvalitet og ved 
fôrskifte, i en begrenset periode på inntil 
3 dager

Verpehøns pr. 100 dyr: 90 ml
Slaktekylling pr. 100 dyr: 50 ml
Kalkun pr. 100 dyr: 50 ml

Hvit marmor 16362 Kråsstein For god fordøyelse, bidrar til økt partikkel-
formaling og bedre fôropptak

Ca. 10 kg pr. 1000 høner 
hver 15. uke fra innsett

Grov kalk til verpehøner og 
til dyr i rugeeggproduksjon

16240 Agrikrås For god fordøyelse og styrket skallkvalitet, 
miljøberikelsestiltak

Som kalktilskudd: ca. 15 kg 
pr. 7500 høner fra uke 42.
Som sysselsetting: ca 7-8 kg 
pr.  7500 høner

Mineralstein til verpehøner 
og høner i rugeeggproduksjon

16230 Peckstone Hard 10 kg Miljøberikelsestiltak, mineraltilskudd Fri tilgang, 
1 stein pr. 1000 dyr

Mineralstein til kylling og 
kalkun

16232 Peckstone Poultry 
Medium, 8 kg

Miljøberikelsestiltak, mineraltilskudd Fri tilgang, 1 stein pr. 1000 
dyr

Kalsiumtilskudd 16169 (15 kg)
16097 (1000 kg)

Skjellsand, grov Til verpehøner og høner i rugeegg-
produksjon

2 gram per høne per dag
fra ca. 35 uker

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

Mineral- og vitamintilskudd

Fjørfe
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BESKRIVELSE FK nr. (FK nr. storsekk) PRODUKT BRUK DOSERING per dag*

Probiotikum, fremmer 
tarmhelse

16241 Clostat 5 kg Blandes i drikkevannet for å stabilisere 
tarmfloraen

Se etikett

16246 (16247) Poultry Star sol 
300 g/ 600g  

Blandes i drikkevannet for å stabilisere 
tarmfloraen

Se etikett

Økologisk Probiotikum, 
fremmer tarmhelse

16245 Clostat green dry Blandes i drikkevannet for å stabilisere 
tarmfloraen

Se etikett

* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.

Tarmhelse

BESKRIVELSE FK nr. PRODUKT BRUK DOSERING per dag*

Varmebehandlet hel hvete 11028 (25 kg) KROMAT Strøkorn Sysselsetting og stimulering av kråsen. 1 gram per dyr per dag.
Kan blandes med kraftfôr for 
variasjon eller strøs ut på gulvet.

Varmebehandlet grovfôr 16229 (20 kg) Compact lucerne Sysselsetting 1 bunt per 2000-3000 
slaktekyllinger, sett inn 8-10 
bunter avhengig av innred-
ning og størrelse på huset 
(foreldredyr og verpehøner)

Naturprodukt av torv med 
og uten sagflis, god 
oppsugningsevne

50159 Strøtorv 200 l Sysselsetting, strøbad Til sysselsetting: Fordel 
torvballer rundt i huset. 
Fjern plastikken for å unngå 
at dyrene får i seg plast. 
Etterfyll ved behov. 
Til strøbad: 1 sekk per m². 
Etterfyll ved behov.

Økologisk varmebehandlet 
grovfôr

16231(20 kg) Compact lucerne 
organic

Økologisk Sysselsetting 1 bunt per 2000-3000 
slaktekyllinger, sett inn 8-10 
bunter avhengig av innred-
ning og størrelse på huset 
(foreldredyr og verpehøner)

Miljøberikelse

Fjørfe
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Hakking og/eller fjærplukking
Fjørfe har et stort behov for å hakke og søke 
etter mat. Hakking er fuglenes måte å finne 
ut hva som er potensielle matkilder. Dersom 
miljøet byr på lite stimuli, har de lett for å 
rette plukke/hakkeatferden mot naboen.

Tiltak
Peckstone mineralstein, skjellsand, strøkorn 
og Agri Krås kalktilskudd er produkter som er 
med på å tilfredsstille aktiviseringsbehovet 
og er gode sysselsetting- og miljøberikelses-
tiltak (f. eks. luserne og torv).

Skallkvalitet
Kalsium er viktig for å oppnå god skall-
kvalitet. Høna henter kalsium både fra 
skjelettet og fra fôret. Mye av eggets skall-
dannelse foregår på natten når hønene ikke 
har tilgang på fôr. Det er derfor gunstig at 
hønene fôres med grove kalkpartikler 
tidligere på kvelden, slik at det frigis kalsium 
på den tiden av døgnet der de har mest 
behov for det. 

Hønene har behov for mer kalsium jo eldre 
de blir. Både fordi skallkjertelens evne til å 
omsette kalsium reduseres og fordi størrel-
sen på eggene øker med hønas alder. 

Tiltak
Agri Krås kalktilskudd bidrar til stimulering 
av kalsiumopptak og god skallkvalitet. De 
grove kalkpartiklene løses sakte opp over 
lengre tid og gjør at høna hele tiden har 
tilgang på kalsium fra fordøyelsessystemet, 
samt slipper å hente kalsium fra reserve-
lageret i skjelettet. Pluss Multivitamin inne-
holder D-vitamin som er viktig for kalsium-
opptaket.

Stress/lavt fôropptak
I perioder kan flokker oppleve stress. Dette 
kan være i forbindelse med skifte av kraftfôr, 
strømbrudd, varme og kalde perioder, lyd. 

Tiltak
Pluss Multivitaminer er et godt tiltak for å 
sikre opptak av vitaminer i en stressperiode. 

I perioder med lavt fôropptak kan mul-
tivitaminer i drikkevannet dekke opp for 
potensielle mangler. Sysselsetting kan senke 
stressnivået hos dyrene og bidra til økt 
trivsel og velferd. Luserneballer, Strøtorv, 
Peckstone Poultry, KROMAT Strøkorn og Agri 
Krås gir alle økt sysselsetting.

Fordøyelse
Høy produksjon avhenger av et godt utviklet 
fordøyelsessystem. Kråsen knuser fôret 
og hjelper til med porsjonering av mat ut i 
fordøyelseskanalen. Velutviklet kråsmusku-
latur og tarmflora bidrar til bedre opptak av 
næringsstoffer. 

Tiltak
Det anbefales å gi Kråsstein (marmorstein) 
til verpehøns, denne blir liggende i kråsen 
og hjelper å male grove fôrpartikler. Strøkorn 
kan gis til slaktekylling. Tilsetning av «gode» 
bakterier som Poultry Star sol eller Clostat, 
kan hjelpe med å utvikle tarmfloraen og 
immunsystemet. 

Fjørfe

Problemløseren
Her kan du lese om tiltak som kan forebygge noen 
av de vanligste produksjonsutfordringene. Kontakt 
praktiserende veterinær dersom du har mistanke 
om sykdom på dyr.
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Innhold i utvalgte m
ineralblandinger til storfe og svin

INNHOLD
STORFE

Pluss Storfe
Natura

Pluss Ca-rik
Pluss M

g-rik 
Pluss Sinku 

Natura 
Pluss Am

m
eku

Appetitt
M

inovit Storfe
Storfe

M
inovit Sinku

pulver
pulver

pellets
VM

-blokk
m

ineralstein
pulver

VM
-blokk

pulver
pulver

pellets
pulver

pellets
pulver

pulver

M
AKROM

INERALER %

Kalsium
 (Ca)

10
10

5
10

9
11

10
14

8
4

7
4

7
9

Fosfor (P)
6

6
3

6
5

8
7

3
6

4
5

3
5

5

M
agnesium

 (M
g)

8
8

4
8

8
8

8
8

13
7

13
7

14
10

Natrium
 (Na)

8
10

4
7

12
10

10
7

7
5

5
3

6
8

VITAM
INER

Vitam
in A 1000 IE/g

400
400

200
400

400
400

400
400

400
200

600
300

600
400

Vitam
in D 1000 IE/g

120
120

60
120

120
120

120
120

120
60

180
90

180
120

Vitam
in E m

g/kg
2000

2000
1000

2000
2000

2000
2000

2000
2000

1000
20 000

10 000
20 000

5000

Biotin, m
g/kg

100
100

50
100

100
100

100
50

100
50

100

M
IKROM

INERALER m
g/kg

Kopper (Cu)
1200

1200
600

1200
1200

1200
1200

1200
1200

600
1800

900
1800

1200

Selen (Se)
25

25
13

25
25

25
25

25
25

13
25

13
25

25

Sink (Zn)
4000

4000
2000

4000
4000

4000
4000

4000
4000

2000
6000

3000
6000

4000

Kobolt (Co)
20

20
10

20
20

20
20

20
20

10
30

15
30

20

M
angan (M

n)
3000

3000
1500

3000
3000

3000
3000

3000
3000

1500
4500

2250
4500

3000

Jod (I)
150

150
75

150
150

150
150

150
150

75
150

113
150

Les på sekk/etikett for bruksanvisning og anbefalt dosering. M
ed forbehold om

 endringer.

INNHOLD
STORFE

SAU
E-VITAM

IN (til drøvtyggere og svin)
SVIN

Pluss Fullfôr 
Pluss M

akro og
Natura Fullfôr

Pluss Sau
Natura

Pluss E-vitam
in

Pluss 
Natura 

Pluss Svin

Total
M

g -rik
Na-redusert

Konsentrat
Vitam

in
Total

Konsentrat
Appetitt

M
inovit Sau

m
/selen og biotin 

E-konsentrat
E-konsentrat 

pulver
pulver

pulver
pulver

pulver
pulver

pulver
pulver

pulver
pellets

VM
-blokk

m
ineralstein

pulver
pulver

pellets
pulver

pellets
pulver

m
ineralstein

M
AKROM

INERALER %

Kalsium
 (Ca)

19
11

22
5

8
19

5
10

10
5

10
9

11
11

11
19

15

Fosfor (P)
4

7
5

10
6

4
10

6
6

3
6

5
8

4
5

7

M
agnesium

 (M
g)

6
13

7
18

14
6

19
8

8
4

6
8

8
1

10

Natrium
 (Na)

9
8

2
5

8
9

5
8

10
4

7
12

10
3

4
5

8

VITAM
INER

Vitam
in A  1000 IE/g

270
360

360
720

400
270

720
400

400
200

400
400

400
125

Vitam
in D 1000 IE/g

86
115

115
260

120
86

260
120

120
60

120
120

120
20

Vitam
in E m

g/kg
3000

4000
4000

9000
10 000

3000
9000

2000
2000

1000
2000

2000
2000

5000
5000

15 000
15 000

1500

Biotin, m
g/kg

75
100

100
225

100
100

4

M
IKROM

INERALER m
g/kg

Kopper (Cu)
750

1000
1000

2250
750

2250
260

150

Selen (Se)
15

20
20

41
15

41
25

25
13

25
25

25
20

20
20

Sink (Zn)
2250

3000
3000

6750
2250

6750
4000

4000
2000

4000
4000

4000
4000

1500

Kobolt (Co)
8

10
10

23
8

23
60

30
40

60
60

M
angan (M

n)
1500

2000
2000

4500
1500

4500
3000

3000
1500

3000
3000

3000
400

300

Jod (I)
113

150
150

340
113

338
150

150
75

150
150

150
75
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