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Equilac 
- mælkeerstatning til føl

Mælkeerstatning til moderløse føl eller som supplement, hvis hoppen 
ikke producerer tilstrækkelig mælk.

Equilac indeholder et letfordøjeligt og høj kvalitets tørret skummet-
mælkspulver, og er derudover tilsat vitaminer og mineraler til at sikre, 
at føllet tildeles alle de nødvendige næringsstoffer til at give en god 
start på livet. Equilac er designet til varm udfodring.

Hvis hoppen ikke producerer tilstrækkelig mælk, kan Equilac tildeles 
afhængigt af føllets foderstand og væksthastighed. Generelt er den 
vejledende mængde ca. halvdelen af den anbefalede dosering, men i 
samme udfodringsinterval (se vejledende fodermængder nedenfor).

Moderløst føl: Hvis Equilac er den eneste mælkekilde, skal føllet
 tildeles råmælk fra en anden kilde indenfor de første 12-16 timer efter fødsel.  Hvis man er i i tvivl om føllet 
har fået drukket råmælk inden for denne tidsperiode, bør dyrlægen kontaktes hurtigst muligt, for at måle føl-
lets immunstatus. Den vigtigste start på livet for et nyfødt føl, er tilførslen af råmælk. Det beskytter føllet mod 
infektioner de første 4-5 måneder, hvor føllets immunforsvar endnu ikke er i stand til at producere antistoffer. 
I tilfælde af moderløse føl, der opflaskes med mælkeerstatning f.eks. Equilac, skal Creep Pellets indgå i den 
daglige ration allerede fra 2 ugers alderen. Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for anbefalet 
dosering i disse specielle tilfælde.

Velegnet til alle typer føl.

De angivne værdier af mineralerne er samlede værdier i produktet, herunder både tilsatte mineraler og naturligt fore-
kommende mineraler fra ingredienserne såsom skummetmælk, vallepulver m.m.

Sammensætning:  
Skummetmælkspulver
Fedtfyldt skummetmælk

Vallepulver 
Fedtholdigt vallepulver
Dextrose Monohydrat

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi       18,2 MJ/kg
                                 1,38 FE/kg
Tørstofprocent  96,5 %
Råprotein  26 %
Råfedt  12 %
Råaske   7 %
Træstof  0 %
Lysin  0,22 %

Methionin  0,06 %
Kalcium  0,8 %
Fosfor  0,7 %
Magnesium 0,1 %
Natrium 0,5 %
Klorid 1,05 %
Kobber 5 mg/kg
Jern  53 mg/kg
Mangan 40 mg/kg

Selen                                0,25 mg/kg
Zink 40 mg/kg
Vitamin A 25.000 IE/kg
Vitamin D3 7.850 IE/kg
Vitamin E 146 mg/kg
Biotin 0,1 mg/kg



Optimal trivsel 
ved optimal fodring

© Brogaardens Fodringsrådgivning • Tlf :  45 76 58 70/39 65 18 80 • www.brogaarden.eu

FODRINGSVEJLEDNING
Alt udstyr til iblanding eller udfodring af Equilac skal vaskes grundigt i kogende vand efter brug, og tørres 
grundigt.
• Equilac skal opblandes i varm vand – tilsæt Equilac til vandet og pisk
• Bland kun til ét måltid af gangen
• Equilac skal tildeles til føllet ved en temperatur på 37-38 °C
• Equilac bør afvejes før det i blandes i vandet, for at sikre at en korrekt mængde tildeles, men som  
 vejledende mængde svarer 1 skefuld fyldt op til 250 mærket til ca. 130 g
• Der kan forekomme en mindre mængde af blålige partikler i Equilac - dette er ganske normalt og er  
 forventet. Det skyldes tilsætningen af organisk kobber kilde 

Blandingsforhold: 130 g Equilac/ 1 Liter vand
Blandingsforholdet må ikke overskrides uden aftale med dyrlæge.

Anbefalet daglig tildeling – ved udvokset vægt på ca. 150 kg:
Alder, dage  

(uger)
Typisk kropsvægt 

(kg)
Min. anbefalet 

antal dgl. måltider
Daglig tildeling af  

Equilac (opblandet)
Daglig tildeling af 

Creep Pellets
1-7 (1) 15-17,75 kg 24 (hver time) 4,5-5,5 liter Ingen
7-14 (2) 17,75-20 kg 12 (hver 2. time) 5,5-6 liter Ingen - 25 g
14-21 (3) 20-25 kg 9 (hver 2. time med 

en 6 timers pause 
om natten)

5,5-6 liter 25-75 g

21-28 (4) 25-27 kg

6 (hver 3. time med 
en 6 timers pause 

om natten)

5,75-6,5 liter 75-125 g
28-35 (5) 27-30 kg 6-6,5 liter 125-175 g
35-42 (6) 30-32 kg 5,5-6 liter 175-225 g
42-49 (7) 32-34 kg 5-5,25 liter 225-250 g
49-56 (8) 34-36,25 kg 3,75-4,5 liter 250-325 g
56-63 (9) 36,25-38,5 kg 3,25-4,25 liter 325-375 g
63-70 (10) 38,5-40,5 kg 3-3,75 liter 375-450 g
70-77 (11) 40,5 -42,5 kg 2,5-3,5 liter 450-525 g
77-84 (12) 42,5 - 45 kg 2,25- 3 liter 525-625 g
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Anbefalet daglig tildeling – ved udvokset vægt på ca. 250 kg:
Alder, dage  

(uger)
Typisk kropsvægt 

(kg)
Min. anbefalet 

antal dgl. måltider
Daglig tildeling af  

Equilac (opblandet)
Daglig tildeling af 

Creep Pellets
1-7 (1) 25-29,5 kg 24 (hver time) 7,75-9 liter Ingen
7-14 (2) 29,5-35 kg 12 (hver 2. time) 9-10,25 liter Ingen - 50 g
14-21 (3) 35-40 kg 9 (hver 2. time med 

en 6 timers pause 
om natten)

10,25-11,25 liter 50-125 g

21-28 (4) 40-42,25 kg

6 (hver 3. time med 
en 6 timers pause 

om natten)

11,25 liter 125-225 g
28-35 (5) 42,25-50 kg 11,25-13 liter 225-300 g
35-42 (6) 50-53,5 kg 11,75-12,25 liter 300-375 g
42-49 (7) 53,5-57 kg 10,75-11,25 liter 375-425 g
49-56 (8) 57-60,5 kg 10 liter 425-525 g
56-63 (9) 60,5-64 kg 9,75-10 liter 525-650 g
63-70 (10) 64-67,5 kg 9,75 liter 650-750 g
70-77 (11) 67,5 -71 kg 9,5-9,75 liter 750-900 g
77-84 (12) 71 - 75 kg 9,5 liter 900-1000 g

Anbefalet daglig tildeleing - ved udvokset vægt på ca. 300 kg.
Alder, dage  

(uger)
Typisk kropsvægt 

(kg)
Min. anbefalet 

antal dgl. måltider
Daglig tildeling af  

Equilac (opblandet)
Daglig tildeling af 

Creep Pellets
1-7 (1) 30-34,5 kg 24 (hver time) 9,25-11 liter Ingen
7-14 (2) 34,5-42 kg 12 (hver 2. time) 11-12,5 liter Ingen - 50 g
14-21 (3) 42-48 kg 9 (hver 2. time med 

en 6 timers pause 
om natten)

12,5-13,5 liter 50-150 g

21-28 (4) 48-55 kg

6 (hver 3. time 
med en 6 timers 

pause om natten)

13,5-14,5 liter 150-275 g
28-35 (5) 55-60 kg 14,5-15,5 liter 275-375 g
35-42 (6) 60-64 kg 14-14,5 liter 375-450 g
42-49 (7) 64-68 kg 13,5-13,75 liter 450-500 g
49-56 (8) 68-72,5 kg 12 liter 500-625 g
56-63 (9) 72,5-77 kg 11,75-12 liter 625-775 g
63-70 (10) 77-81 kg 11,75-12 liter 755-900 g
70-77 (11) 81 - 85 kg 11,75-12 liter 900-1000 g
77-84 (12) 85 - 90 kg 11-12 liter 1000-1.250 g
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Anbefalet daglig tildeling – ved udvokset vægt på ca. 400 kg:
Alder, dage  

(uger)
Typisk kropsvægt 

(kg)
Min. anbefalet 

antal dgl. måltider
Daglig tildeling af  

Equilac (opblandet)
Daglig tildeling af 

Creep Pellets
1-7 (1) 40-47 kg 24 (hver time) 10,75-12,75 liter Ingen
7-14 (2) 47-56 kg 12 (hver 2. time) 12,75-14,5 liter Ingen - 75 g
14-21 (3) 56-65 kg 9 (hver 2. time med 

en 6 timers pause 
om natten)

14,5-16 liter 75-175 g

21-28 (4) 65-72,5 kg

6 (hver 3. time med 
en 6 timers pause 

om natten)

16-17 liter 175-325 g
28-35 (5) 72,5-80 kg 17-18,25 liter 325-425 g
35-42 (6) 80-85 kg 16-17 liter 425-475 g
42-49 (7) 85-90 kg 14,5-15 liter 475-550 g
49-56 (8) 90-97,5 kg 13,25 liter 550-700 g
56-63 (9) 97,5-100 kg 13,25 liter 700-850 g
63-70 (10) 100-110 kg 13-13,25 liter 850-1000 g
70-77 (11) 110 - 115 kg 12,5-13 liter 1000-1.200 g
77-84 (12) 115 - 120 kg 12,25-12,5 liter 1.200-1.375 g

Anbefalet daglig tildeleing - ved udvokset vægt på ca. 500 kg.
Alder, dage  

(uger)
Typisk kropsvægt 

(kg)
Min. anbefalet 

antal dgl. måltider
Daglig tildeling af  

Equilac (opblandet)
Daglig tildeling af 

Creep Pellets
1-7 (1) 50-59 kg 24 (hver time) 11,5-13,5 liter Ingen

7-14 (2) 59-69,5 kg 12 (hver 2. time) 13,5-15,25 liter Ingen - 100 g
14-21 (3) 69,5-80 kg 9 (hver 2. time med 

en 6 timers pause 
om natten)

15,25-17 liter 100 - 200 g

21-28 (4) 80-90,5 kg

6 (hver 3. time med 
en 6 timers pause 

om natten)

17-18,25 liter 200 - 350 g
28-35 (5) 90,5-100 kg 18,25-19,5 liter 350 - 450 g
35-42 (6) 100-105 kg 17,25-18 liter 450 - 550 g
42-49 (7) 105-115 kg 16-16,5 liter 550-650 g
49-56 (8) 115-120 kg 14,75 liter 650-800 g
56-63 (9) 120-130 kg 14,75 liter 800-950 g
63-70 (10) 130-135 kg 14,5-14,75 liter 950-1.150 g
70-77 (11) 135 - 145 kg 14,25-14,5 liter 1.150-1.350 g
77-84 (12) 145 - 150 kg 13,75-14,25 liter 1.350-1.550 g
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Fodermængderne er vejledende, og bør justeres i forhold til hoppens mælkeproduktion, græsforhold og  
føllets foderstand og væksthastighed. 

Hvis føllet tager for meget på eller vokser for hurtigt, skal Creep Pellets erstattes med Optimal 1- Growth 
Balancer. I så fald kan Brogaardens Fodringsrådgivning kontaktes for udarbejdelse af vejledende mængder.

Vær opmærksom på, at føllet drikker tilstrækkeligt, tisser normalt og generelt virker frisk. Ved enhver tvivl om 
føllets sundhed, bør dyrlægen kontaktes. 

I de sidste 2-3 uger før fravænning udskiftes halvdelen af Creep Pellets med Optimal 2 - Stud Advancer,  
og føllet vænnes til hø eller wrap af god kvalitet. Det letter overgangen for føllet i forbindelse med fravæn-
ningen. Kort efter fravænningstidspunktet går føllet over til en fodring med Optimal 2 - Stud Advancer, 
Hartog/Brogaardens Lucerne Mix samt grovfoder (hø/wrap) af en god kvalitet.

Grovfoder (hø/wrap) til føl skal være næringsholdigt og af en god hygiejnisk kvalitet. Hø og wrap skal være 
slået forholdsvis tidligt, da det sikrer et højt indhold af energi, proteiner, vitaminer og mineraler. Grovfoderet 
skal have et højt indhold af fordøjelige fibre, da det hjælper føllet med at etablere en velfungerende tarm-
flora og derved forebygger mave-tarmproblemer som f.eks. diarré.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på spanden. 

Emballage: 10 kg spand (varenr. 30491) eller 10 kg sæk
Foderkategori: Tilskudsfoder

Vers.0419


