
Grisunger fødes med små jernlagre som er brukt opp i løpet av ca 5 dager. 
Også purkemelka inneholder lite jern. Derfor er det behov for å tilføre gris
ungene ekstra jern i dieperioden hvor kraftfôropptaket enda er beskjedent.

Våre jerntilskudd kan kombineres på ulike måter som sikrer grisene et tilstrek
kelig tilskudd av jern. I dette faktaarket får du en kort innføring i de ulike jern
tilskuddene og hvordan de skal brukes. Ta en prat med din rådgiver for å finne 
en strategi for jerntildeling som passer din besetning.

JERNTILSKUDD TIL 
SMÅGRIS
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ViloFer Jernpasta
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JERNTILSKUDD TIL 
SMÅGRIS

JERNTILSKUDD FOR HØY FØRSTEDOSE ETTER FØDSEL

VILOFER JERNPASTA
Jernpasta som i tillegg til jern forsyner grisen med probiotika og 
vitaminer.  Jernpastaen brukes som en startdose for jern og tildeles 
1.levedøgn etter inntak av råmelk.  Hver gris mottar 1,5 ml (tilsvaren
de et trykk med doseringspistolen) som plasseres bakerst på tungen.  
Etter denne startdosen fortsetter man med annet jerntilskudd som 
Normin FerroTorv eller Normin FerroPel.

NORMIN FERRO-TORV
Torvbasert jerntilskudd som gis daglig til smågris fra 2 dagers alder og 
fram til avvenning. Normin Ferrotorv skal gis i etterkant av en høy start
dose med jern, f.eks jernpasta. Torva tildeles på tørt og rent sted i bingen, 
gjerne i smågrishjørnet. Start med 0,5 liter per kull og dag, for så å øke opp 
til 1 liter. 4 dager før avvenning avsluttes bruk av Normin Ferrotorv og 
grisen kan få avvenningstorv.

JERNTILSKUDD FOR FRIVILLIG OPPTAK I DIETIDEN

PORCIFER ENSIRAUTA
Flytende jerntilskudd til smågris som gis via doseringspumpe som er 
fastmontert på flasken. Doseres 1.levedøgn og etter inntak av råmelk. 
Dosering er 1 pumpetrykk per gris. Samtidig bruk av andre jerntilskudd 
skal unngås. Etter denne startdosen fortsetter man med annet jerntil
skudd som Normin FerroTorv eller Normin FerroPel fra 7 dagers alder.

NORMIN FERRO-PEL
Pelletert jerntilskudd som i tillegg til jern sikrer grisen halvparten av 
dagsbehovet for vitaminer og mikromineraler. Pelletsen strøs på en 
ren og tørr plass i bingen, gjerne i smågrishjørnet. Tildeles daglig fra 
2.levedøgn og fram til avvenning med doseringen 5 g per gris. Dose
ringen tilsvarer ca 1 dl per kull. 4 dager før avvenning avsluttes bruk 
av Normin Ferrotorv og grisen kan få avvenningstorv.


