Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Equilac

- Mjölkersättning till föl
Mjölkersättning till moderslösa föl eller som komplement, om stoet
inte producerar tillräckligt med mjölk.
Equilac innehåller ett lättsmält och högkvalitativt torkat skummjölkspulver, och har utöver det tillsatts vitaminer/mineraler för att säkra, att
fölet får alla nödvändiga näringsämnen som behövs för en bra start
på livet. Equilac är designat till varm utfodring.
Om stoet inte producerar tillräckligt med mjölk, kan Equilac ges
beroende på fölets hull och växthastighet. Generellt är den vägledande mängden ca, halva av den rekommenderade doseringen, men
i samma utfodringsintervall (se vägledande fodermängder nedanför).
Moderlöst föl: Om Equilac är den enda mjölkkällan, ska fölet tilldelas
råmjölk från en annan källa de 12-16 första timmarna efter födseln. Om man tvivlar på att fölet har druckit
råmjölken inom denna tidsperiod, bör veterinär kontaktas, för att värdera fölets immunförsvar. Den viktigaste
starten på livet för ett nyfött föl, är tillförseln av råmjölk. Den skyddar fölet mot infektioner de första 4-5
månaderna, när fölets immunförsvar ännu inte är redo att producera antikroppar. Moderslösa föl som flaskmatas med mjölkersättning exempelvis Equilac, ska ges Creep Pellets redan från 2 veckors ålder i den dagliga
utfodringen. Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för rekommenderad mängd vid dessa speciella tillfällen.
Ändamålsenligt till alla typer av föl.

Sammansättning:		
Skummjölkspulver
Fettfylld skummjölk

Vasselpulver
Fettrikt vasselpulver
Dextros Monohydrat

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi
18,2 MJ/kg
1,38 FE/ kg
Torrsubstans
96,5 %
Råprotein
26 %
Smältbart råprotein
222 g/kg
Råfett
12 %
Råaska
7%
Växttråd
0%

Lysin
Methionin
Kalcium
Fosfor
Magnesium
Natrium
Klorid
Koppar
Järn

0,22 %
0,06 %
0,8 %
0,7 %
0,1 %
0,5 %
1,05 %
5 mg/kg
53 mg/kg

Mangan
Selen
Zink
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Biotin

40 mg/kg
0,25 mg/kg
40 mg/kg
25.000 IE/kg
7.850 IE/kg
146 mg/kg
0,1 mg/kg

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, d.v.s. både tillsatta mineraler och naturligt förekommande mineraler från ingredienserna såsom fibrer, örter m.m.
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UTFODRINGSVÄGLEDNING
All utrustning som används till blandning eller utfodring av Equilac ska diskas noga i kokande vatten efter
användning, och därefter torkas noga.
•
•
•
•
•

Equilac ska blötas upp i varmt vatten, tillsätt Equilac i vattnet och vispa.
Blanda endast till en måltid åt gången.
Equilac ska ges till fölet vid en temperatur på 37-38 °C.
Equilac ska vägas innan det blandas i vattnet, vägledande mängd motsvarar 1 sked fylld upp till 250
märket, ca 130 gram.
Det kan förekomma en mindre mängd blåaktiga partiklar i Equilac, detta är normalt och ska
vara där. Det beror på tillsatt organisk koppar.

Blandningsanvisning: 130 g Equilac/ 1 liter vatten
Blandningsanvisningen får inte överskridas utan avtal med veterinär.
Rekommenderad daglig mängd, vid förväntad färdigvuxen vikt på ca 150 kg:
Ålder, dagar
(veckor)

Kroppsvikt
(kg)

1-7 (1)
7-14 (2)
14-21 (3)

15-17,75 kg
17,75-20 kg
20-25 kg

21-28 (4)
28-35 (5)
35-42 (6)
42-49 (7)
49-56 (8)
56-63 (9)
63-70 (10)
70-77 (11)
77-84 (12)

25-27 kg
27-30 kg
30-32 kg
32-34 kg
34-36,25 kg
36,25-38,5 kg
38,5-40,5 kg
40,5 -42,5 kg
42,5 - 45 kg

Min. rekommen- Daglig tilldelning
derad
av Equilac
antal dagliga
(uppblandat)
måltider
24 (varje timme)
4,5-5,5 liter
12 (var 2. timme)
5,5-6 liter
5,5-6 liter
9 (var 2. timme med
en 6 timmars paus
på natten)
5,75-6,5 liter
6-6,5 liter
5,5-6 liter
5-5,25 liter
6 (var 3. timme med
3,75-4,5 liter
en 6 timmars paus
på natten)
3,25-4,25 liter
3-3,75 liter
2,5-3,5 liter
2,25- 3 liter

Daglig tilldelning
av Creep Pellets

Ingen
Ingen - 25 g
25-75 g

75-125 g
125-175 g
175-225 g
225-250 g
250-325 g
325-375 g
375-450 g
450-525 g
525-625 g
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Rekommenderad daglig mängd, vid förväntad färdigvuxen vikt på ca. 250 kg:
Ålder, dagar
(veckor)

Kroppsvikt
(kg)

1-7 (1)
7-14 (2)
14-21 (3)

25-29,5 kg
29,5-35 kg
35-40 kg

21-28 (4)
28-35 (5)
35-42 (6)
42-49 (7)
49-56 (8)
56-63 (9)
63-70 (10)
70-77 (11)
77-84 (12)

40-42,25 kg
42,25-50 kg
50-53,5 kg
53,5-57 kg
57-60,5 kg
60,5-64 kg
64-67,5 kg
67,5 -71 kg
71 - 75 kg

Min. rekommen- Daglig tilldelning
derade
av Equilac
antal dagliga.
(uppblandat)
måltider
24 (varje timme)
7,75-9 liter
12 (var 2. timme)
9-10,25 liter
9 (var 2. timme med
10,25-11,25 liter
en 6 timmars paus
på natten)
11,25 liter
11,25-13 liter
11,75-12,25 liter
10,75-11,25 liter
6 (var 3. timme med
10 liter
en 6 timmars paus
på natten)
9,75-10 liter
9,75 liter
9,5-9,75 liter
9,5 liter

Daglig tilldelning
av Creep Pellets

Ingen
Ingen - 50 g
50-125 g

125-225 g
225-300 g
300-375 g
375-425 g
425-525 g
525-650 g
650-750 g
750-900 g
900-1.000 g

Rekommenderad daglig mängd - vid färdigvuxen vikt på ca. 300 kg.
Ålder, dagar
(veckor)

Kroppsvikt
(kg)

1-7 (1)
7-14 (2)
14-21 (3)

30-34,5 kg
34,5-42 kg
42-48 kg

21-28 (4)
28-35 (5)
35-42 (6)
42-49 (7)
49-56 (8)
56-63 (9)
63-70 (10)
70-77 (11)
77-84 (12)

48-55 kg
55-60 kg
60-64 kg
64-68 kg
68-72,5 kg
72,5-77 kg
77-81 kg
81 - 85 kg
85 - 90 kg

Min. rekommen- Daglig tilldelning
derade
av Equilac
antal dagliga.
(uppblandat)
måltider
24 (varje timme)
9,25-11 liter
12 (var 2. timme)
11-12,5 liter
9 (var 2. timme med
12,5-13,5 liter
en 6 timmars paus
på natten)
13,5-14,5 liter
14,5-15,5 liter
14-14,5 liter
13,5-13,75 liter
6 (var 3. timme
12 liter
med en 6 timmars
paus på natten)
11,75-12 liter
11,75-12 liter
11,75-12 liter
11-12 liter

Daglig tilldelning
av Creep Pellets

Ingen
Ingen - 50 g
50-150 g

150-275 g
275-375 g
375-450 g
450-500 g
500-625 g
625-775 g
755-900 g
900-1.000 g
1.000-1.250 g
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Rekommenderad daglig mängd, vid färdigvuxen vikt på ca. 400 kg:
Ålder, dagar
(veckor)

Kroppsvikt
(kg)

1-7 (1)
7-14 (2)
14-21 (3)

40-47 kg
47-56 kg
56-65 kg

21-28 (4)
28-35 (5)
35-42 (6)
42-49 (7)
49-56 (8)
56-63 (9)
63-70 (10)
70-77 (11)
77-84 (12)

65-72,5 kg
72,5-80 kg
80-85 kg
85-90 kg
90-97,5 kg
97,5-100 kg
100-110 kg
110 - 115 kg
115 - 120 kg

Min. rekommen- Daglig tilldelning
derade
av Equlic
antal dagliga.
(uppblandat)
måltider
24 (varje timme)
10,75-12,75 liter
12 (var 2. timme)
12,75-14,5 liter
9 (var 2. timme med
14,5-16 liter
en 6 timmars paus
på natten)
16-17 liter
17-18,25 liter
16-17 liter
14,5-15 liter
6 (var 3. timme med
13,25 liter
en 6 timmars paus
på natten)
13,25 liter
13-13,25 liter
12,5-13 liter
12,25-12,5 liter

Daglig tilldelning
av Creep Pellets

Ingen
Ingen - 75 g
75-175 g

175-325 g
325-425 g
425-475 g
475-550 g
550-700 g
700-850 g
850-1.000 g
1.000-1.200 g
1.200-1.375 g

Rekommenderad daglig mängd, vid färdigvuxen vikt på ca. 500 kg.
Ålder, dagar
(veckor)

Kroppsvikt
(kg)

1-7 (1)
7-14 (2)
14-21 (3)

50-59 kg
59-69,5 kg
69,5-80 kg

21-28 (4)
28-35 (5)
35-42 (6)
42-49 (7)
49-56 (8)
56-63 (9)
63-70 (10)
70-77 (11)
77-84 (12)

80-90,5 kg
90,5-100 kg
100-105 kg
105-115 kg
115-120 kg
120-130 kg
130-135 kg
135 - 145 kg
145 - 150 kg

Min. rekommen- Daglig tilldelning
derade
av Equlic (uppantal dagliga.
blandat)
måltider
24 (varje timme)
11,5-13,5 liter
12 (var 2. timme)
13,5-15,25 liter
9 (var 2. timme med
15,25-17 liter
en 6 timmars paus
på natten)
17-18,25 liter
18,25-19,5 liter
17,25-18 liter
16-16,5 liter
6 (var 3. timme med
14,75 liter
en 6 timmars paus
på natten)
14,75 liter
14,5-14,75 liter
14,25-14,5 liter
13,75-14,25 liter

Daglig tilldelning
av Creep Pellets

Ingen
Ingen - 100 g
100 - 200 g

200 - 350 g
350 - 450 g
450 - 550 g
550-650 g
650-800 g
800-950 g
950-1.150 g
1.150-1.350 g
1.350-1.550 g
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Fodermängderna är vägledande, och bör justeras i relation till stoets mjölkproduktion, betesmarker samt
fölets hull och växthastighet.
Om fölet går upp för mycket i vikt eller växer för snabbt, ska Creep Pellets ersättas med Suregrow. I så fall
kontakta Brogaardens Foderrådgivning för vägledande mängder.
Var uppmärksam på att fölet dricker tillräckligt, kissar normalt och verkar generellt frisk. Vid minsta tvivel om
fölets hälsa kontakta veterinär.
Under de sista 2-3 veckorna innan avvänjning byts halva delen av Creep Pellets mot Mare & Youngstock, och
fölet börjar vänjas vid hö eller hösilage av god kvalité. Det underlättar övergången för fölet i samband med
avvänjningen. Kort efter avvänjningen går fölet helt över på Mare & Youngstock, Hartog Lucern Mix och
grovfoder (hö/hösilage) av bra kvalité.
Grovfoder (hö/hösilage) till föl ska vara näringsrikt och av en bra hygienisk kvalité. Hö och hösilage ska vara
skördat förhållandevis tidigt, eftersom det säkrar ett högt innehåll av energi, proteiner, vitaminer/mineraler.
Grovfodret ska ha ett högt innehåll av smältbara fibrer, eftersom det hjälper fölet att etablera en välfungerande tarmflora och därmed förebygger mage och tarmproblem som exempelvis diarré.
Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det
datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 10 kg hink (varunummer 30491) eller 10 kg säck
Foderkategori: Kompletteringsfoder

Vers.0318
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