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Mjölknäring, helfoder till kalvar, Nu bättre formula 
 
Användning: 
Spanntopp - en kvalitetskalvnäring. Med en energihalt på hela 18,0 MJ/kg är Spanntopp en mycket prisvärd mjölknäring för alla 
typer av kalvuppfödning. Spanntopp ger en säker och snabb tillväxt och med ett relativt lågt pH fungerar Spanntopp bra i kalvammor. 
Spanntopp innehåller IMAGRO, en kombination av galacto-oligosackarid, organisk syra och speciellt utvalda mjölksyraproducerande 
bakterier som förbättrar motståndet mot tarmsjukdomar. Kombinationen utvalda kolhydrater och organisk syra, som Spanntopp inne- 
håller, ger skydd och näring till mjölksyrebakterierna som i sin tur skyddar mot angrepp av E-coli, salmonella mm.  
 
Analysgaranti:  Fodertillsatser per kg: 
Råprotein 22,0 % Vitamin A, E672    55 000 IE 
Smältbart protein 18,7 % Vitamin D3, E671                       4 500 IE 
Råolja & råfett 17,0 % Vitamin C, E300       120 mg 
Växttråd   0,1 % Vitamin E, E307         80 mg 
Vatten   4,0 % Vitamin K               6 mg 
Natrium   0,86 % Vitamin B1             16 mg 
Råaska   9,5 % Vitamin B2                            10 mg 
Omsättbar energi 18,0 MJ/kg Vitamin B6           8 mg 
Kalcium   0,69 % Vitamin B12       0,04 mg 
Fosfor   0,72 % Niacin          50 mg 
Magnesium 0,15 % Pantotensyra          23 mg 
Laktos 40 % Kolin      2 150 mg 
Lysin 1,75 % Selen, E8 0,4 mg 
  Koppar, E4   9 mg 
Råvaror: Proteinberikat vasslepulver, vegetabiliska oljor& fetter*, Propylgalat, E310 1,9 mg 
veteproteinkoncentrat, vetekoncentrat, vitaminer & mineraler  BHA, E320 1,9 mg 
samt vaniljämne. Fodermedelsnr: 215-969. (*raps, & kokosolja) Enterococcus faesium NCIBM 11181, E1708 1*10E9 CFU 
 
Tillredning: Dosering: 125 g per liter per färdig blandning. (12,5 % inblandning). 
  Hjälpformel: Dividera mängden färdig blandning som ska tillredas, med 8 så ger det hur många kilo pulver som ska tillsättas i blandningen. 

1.  Häll en del 50 - 60 gradigt vatten i en väl rengjord hink eller blandare 
2.  Tillsätt under kraftig vispning den uppvägda pulvermängden. Tillsätt resten av vattnet, dricktemp ca 38 – 39 grader. 
 
Utfodringsrekommendationer: Dag 1 – 4  4 - 6 liter råmjölk per dag 
       ”    4 – 6   Övergång till Spanntopp 
       ”    7 till 7-8veckor 2,5 liter Spanntopp 2 ggr per dag i ca 7 veckor 
Givans storlek anpassas till kalvens storlek. För en snabbare start ge en liter extra både morgon och kväll. 
 
Bör förbrukas: Inom 12 månader från tillverkningsdatum. Förvaras torrt, svalt och ej i solljus. Säcken försluts väl mellan uttagen.  
Säck innehåller 25 kg netto. Tillverkat: Se datumstämpel på säcken. Tillverkare: NL09851.(Mars -14) 

 


