
God økonomi med et 
konsentrert smågrisfôr
Smågrisfôr med et høyt proteininnhold gir høyere tilvekst, 
lavere fôrforbruk og bedre økonomi. 

Figuren til høyre er fra et forsøk hvor det 
vises at Format Kvikk 1 gir høyere tilvekst 
og lavere fôrforbruk en Format Kvikk 2.

Format Kvikk 1 har et høyere proteininn-
hold sammenliknet med Format Kvikk 2. 

For å fôre med et konsentrert fôr må 
grisen være frisk og ha god mage- og 
tarmhelse. Det er avgjørende å gi et godt 
fôr for å opprettholde tarmens vitale 
funksjon med sunne tarmtotter. 

Råd og tips
for en bedre 
produksjon
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Fôringsforsøk, FKF. Tilvekst og proteininnhold 
tilsvarende Format Kvikk 1 og Format Kvikk 2 
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         Tommelfinger regel:
Det er god økonomi å fôre med Format Kvikk 1, 
et konsentrert fôr, når salgsvekten øker med mer 
enn 1 kg.

Mikroskopbilde av normale tarmtotter



Dekningsbidrags 
kalkyle fôring smågris Format Kvikk 1 Format Kvikk 2

Salg
Smågrisvekt (kg) 32,2 33,2
Sum smågris (kr)  1 158  1 174
Omkostninger
FEn/kg 1,65 1,6
Sum fôr (kr) 196 181
Dekningsbidrag (kr) 977 977

Tips:
Tilstreb høy fødselsvekt
Etabler god tarmflora ved/rett etter fødsel
Tidlig tildeling av fôr til sped/smågrisen for tilvenning av fôr og god tarmutvikling 
Sikte på god helse og bruk av fôr tilpasset grisens helse og behov
Alvorlig diaré søkes diagnostiseres for evt. vaksinasjonsprogram 
Unngå sult for å bevare sunne tarmtotter
Sikte på å utnytte grisens potensial for høy tilvekst og fôrutnyttelse for best økonomi
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Fôrtilpasning ved avvenning
En god start for smågrisen legger grunnlaget for en lønnsom slaktegris. Dagens smågris har et høyt 
tilvekstpotensiale. Ung gris har et lite volum på fordøyelseskanalen og et konsentrert smågrisfôr er 
derfor det beste for å hjelpe smågrisen til å oppnå god tilvekst og lavt fôrforbruk

Dekningsbidrag kalkylen viser at det økonomiske resultatet mellom Format Kvikk 1 og Format Kvikk 
2 er likt ved 1 kg høyere avvenningsvekt og 0,05 lavere fôrforbruk med Format Kvikk 1. Dette gir et  
utgangspunkt og måleparameter til å velge et fôr med best økonomi.

Får en mer en 1 kg høyere salgsvekt vil en potensielt få bedre lønnsomhet og bedre økonomi ved å 
velge Format Kvikk 1, et konsentrert smågrisfôr.

Som det fremgår av tabellen 
får en likt resultat ved fôring 
med Format Kvikk 1 sammen-
liknet med Format Kvikk 2 når 
salgsvekten øker med 1 kg og 
fôrforbruket reduseres 0,05 
FEn/kg.
Antatt produksjonstall fra Ingris 2021, smågris 
beste 1/3. Pris smågris og Format Kvikk 1 og 
Format Kvikk 2 pr 15. april 2022


