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Creep Pellets 
- Ett lättsmält och aptitligt startfoder till föl

Creep Pellets är ett lättsmält kompletteringsfoder till föl som behöver extra 
kalorier förutom mjölk och gräs/hö. Det är baserat på lättsmälta råvaror och 
täcker fölets behov med de näringsämnen som inte tillförs i tillräckliga mäng-
der från gräset och mjölken. Creep Pellets har tillsatts mannan oligosaccharid 
(MOS) för att understödja en välfungerande miljö i stortarmen. Creep Pellets 
ska ges till föl när de börjar visa intresse för stoets foder, och mängden ökas 
gradvist under de första månaderna. Om fölet växer för snabbt eller går för 
mycket upp i vikt bör man byta ut Creep Pellets med Suregrow. 

Fölet börjar under de första dygnen kopiera stoets beteende och letar efter 
foder i krubban. Detta foder ska vara både lättsmält och aptitligt. Stoets foder 
är inte lättsmält för fölet och därför mindre lämpligt till unga föl. 

Komplement av ett lättsmält och mineralrikt foder stimulerar fölets tarmkanal 
och gör att den mognar. Den viktigaste starten på livet för ett nyfött föl är  
råmjölken. Den skyddar fölet mot infektioner under de första 4-5 månaderna, 
då fölets immunförsvar ännu inte kan producera antikroppar. Under de första 8 veckorna täcker mjölk och 
små mängder gräs/hö in fölets behov av energi och näringsämnen. Därefter börjar mjölkproduktionen  
minska och gräsets innehåll av näringsämnen reduceras under sommaren. Man bör påbörja utfodring med 
Creep Pellets senast vid 2 månaders ålder.

Det kan förekomma skillnader i nedanstående utfodringsvägledningar och vägledningar på säcken. Det 
beror bland annat på skillnader i mängd och näringsinnehåll i grovfodret (hö/hösilage).

Sammansättning:  
Vetekli
Havrekli
Avskalat sojamjöl*
Värmebehandlat vete
Vetemassa
Solrosextrakt
Omelasserade sockerbetsfibrer

Havre
Sockerrörsmelass
Kalciumkarbonat
Gräs
Skummjölkspulver (2%)
Rapsolja
Monokalciumfosfat
Salt 

Bockhorn
Mynta
Fruktos Oligosaccharid
Mannan Oligosaccharid (MOS)
Magnesiumoxid
ActiSaf jästkultur

Analytiska ingredienser:
Lättsmält energi       11,5 MJ/kg
                                  0,87 FE/kg
Torrsubstans                    87 %
Råprotein                              18 %
Smältbart råprotein 149 g/kg
Råfett                                      4 %
Råaska                                  8,2 %
Växttråd                              10,5 %
Stärkelse                                  15 %
Socker 6,5 %
Lysin                                     1 %

Kalcium                                1,4 %
Fosfor                                   0,65 %
Magnesium                         0,27 %
Natrium                              0,25 %
Klorid                                       0,5 %
Kalium                                 1 %
Koppar                         55 mg/kg
Kobolt                         0,3 mg/kg
Järn                             180 mg/kg
Mangan                     190 mg/kg
Selen                            0,6 mg/kg
Zink                            210 mg/kg

Jod                             1,05 mg/kg
Vitamin A               15.000 IE/kg
Vitamin D3                1.500 IE/kg
Vitamin E                 500 mg/kg
Vitamin B1               20 mg/kg
Vitamin B2                  15 mg/kg
Vitamin B6                  8 mg/kg
Vitamin B12                0,03 mg/kg
Biotin                    2 mg/kg
Folinsyra                     10 mg/kg
Pantotensyra             12 mg/kg
Nikotinsyra                 25 mg/kg

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt 
förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.

* framställt av genetiskt modifierat Soja
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FODERRÅDGIVNING
Rekommenderad daglig mängd Creep Pellets som komplement till mjölk och gräs/hö.

Förslag till daglig fodergiva (Ska fördelas på minst 3 lika måltider)
Förväntad vuxen/Vikt 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg

1. månad 100 g 150 g 200 g 250 g
2. månad 150 g 250 g 400 g 450 g
3. månad 200 g 350 g 600 g 650 g
4. månad 250 g 450 g 800 g 850 g
5. månad 325 g 600 g 1.000 g 1.200 g
6. månad 450 g 800 g 1.200 g 1.500 g

Ovanstående fodermängder är vägledande och bör justeras i förhållande till stoets mjölkproduktion, 
gräsförhållande samt fölets hull och växthastighet. 

Om fölet går för mycket upp i vikt eller växer för snabbt, ska Creep Pellets ersättas med Suregrow.
Om fölet inte trivs optimalt på grund av sjukdom eller brist på mjölkproduktion kan man öka mängden 
Creep Pellets med upp till 50 %. 

För moderlösa föl som flaskmatas med mjölkersättning, t.ex. Equilac, ska Creep Pellets ingå i den dagliga 
ransonen redan från 2 veckors ålder. Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för rekommenderad dosering 
vid dessa speciella tillfällen.

Under de sista 2-3 veckorna innan avvänjning byts hälften av Creep Pellets gradvist ut mot Mare & Young-
stock, och fölet ska vänja sig vid hö eller hösilage av god kvalitet. Det underlättar övergången för fölet i 
förbindelse med avvänjningen. Kort efter avvänjningen går fölet över till utfodring med Mare & Youngstock, 
Hartog/Brogaarden Lucern Mix och grovfoder (hö/hösilage) av bra kvalitet.

Grovfoder (hö/hösilage) till föl ska vara näringsrikt och av bra hygienisk kvalitet. Hö och hösilage ska vara
skördat förhållandevis tidigt, eftersom det säkerställer ett högt innehåll av energi, protein, vitaminer och 
mineraler. Grovfodret ska ha ett högt innehåll av lättsmälta fibrer, eftersom det hjälper fölet att etablera en
välfungerande tarmflora. 

Hållbarhet: 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum 
som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 20 kg säck (varunummer 30666)
Foderkategori: Kompletteringsfoder
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