Kraftfor / info
Performance Low Starch
Ett unikt kompletteringsfoder med en mycket låg andel stärkelse (4%) och socker (4%),
med tillsatt aktiv levande jäst för att balansera hästens fodersmältningssystem, där
energin framförallt kommer från en extra hög andel fibrer och fett. Fodret har ett högt
proteininnehåll och extra tillsatta mineraler för att lättare balansera totalfoderstaten
redan vid en låg giva. Lämpligt för havrekänsliga hästar.


Endast 4% stärkelse och 4% socker



Aktiv levande jäst (både Probiotisk* och Prebiotisk**) för bättre fodersmältning –
LEVUCELL®SC



Full effekt av LEVUCELL®SC redan vid 1 kg giva för en stor häst



Komplett kraftfoder med en hög andel vitaminer och mineraler



Utan tillsatt melass



Innehåller inga havrekärnor



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Klimatmärkt



Pellets, 5mm

*Probiotisk effekt – tillsätter aktiv levande jäst för att öka mängden viktiga
mikroorganismer i grovtarmen.
** Prebiotisk effekt – bidrar till en god miljö för tillväxt och överlevnad av de goda
mikroorganismerna i grovtarmen. >>>
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Analysgaranti/kg
Torrsubstans

88%

Omsättbar energi (ME)

10 MJ

Smältbar energi (DE)

11,6 MJ

Råprotein

15%

Smältbart råprotein

115 g

Smältbart råprotein /energi (ME)

11,5 g/MJ

Lysin

7,5 g

Växttråd (fibrer)

23%

Råolja och råfett

6%

Stärkelse

4%

Socker

4%

Råaska

8%

Kalcium

0,8%

Fosfor

0,4 %

Magnesium

0,5%

Natrium

0,4%

Kalium

1,5%

Muscle up
Ett extra proteinrikt kompletteringsfoder med låg andel stärkelse. Fodret ger ett
koncentrerat tillskott av kvalitetsprotein (främst potatisprotein). Extra högt innehåll av
aminosyrorna lysin och metionin. Lämplig vid akut brist, ökat behov eller risk för
underskott av protein. Innehåller inga tillsatta mineraler eller vitaminer.


Koncentrerat protein



Högt proteininnehåll



Lättsmält med hög andel essentiella aminosyror



Återvinningsbar papperssäck 20kg



Tänk på mineral- och vitamintillförseln ifall MUSCLE UP ges som enda
kraftfodergiva



Klimatmärkt



Pellets 8mm
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Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och
hästens arbete, tillväxt och dräktighet/digivning.
Ge mellan 1-1,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst per dag. Ge MUSCLE UP vid
behov av extra protein:
1 liter KRAFFT MUSCLE UP = ca 0,7 kg.
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

88%

Omsättbar energi (ME)

12 MJ

Smältbar energi (DE)

14 MJ

Råprotein

40%

Smältbart råprotein

340 g

Smältbart råprotein /energi (ME)

28,3 g/MJ

Lysin

30 g

Växttråd (fibrer)

10%

Råolja och råfett

4%

Stärkelse

9%

Socker

5%

Råaska

5%

Kalcium

0,4%

Fosfor

0,4%

Magnesium

0,2%

Natrium

0,07%

Kalium

1,1%
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Groov Extra Protein
Ett kompletteringsfoder som säkrar intaget av kvalitetsprotein
och fibrer hos alla hästar. Innehåller en extra hög nivå protein
som är lättsmält och har en hög andel essentiella aminosyror.
Ger en långsam och långvarig energi. Passar ett mycket
proteinfattigt grovfoder eller hästar som har ett stort behov av
protein. Högst proteininnehåll i Groov-familjen.


140 g smältbart råprotein



Skonsam och varaktig energi



Lättsmält med hög andel essentiella aminosyror



Återvinningsbar papperssäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Klimatmärkt



Pellets 8mm

Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och hästens arbete, tillväxt och
dräktighet/digivning.
Ett riktvärde för en vuxen häst i lätt arbete är ca 0,2-0,6 kg kraftfoder/100 kg häst och 11,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst.
1 liter KRAFFT GROOV Extra Protein = ca 0,6 kg.
Torrsubstans

88%

Omsättbar energi (ME)

10 MJ

Smältbar energi (DE)

11,6 MJ

Råprotein

17%

Smältbart råprotein

140 g

Smältbart råprotein/ energi (ME)

14 g/MJ

Lysin

10 g

Växttråd (fibrer)

16%

Råolja och råfett

4%

Stärkelse

16%

Socker

5%

Råaska

8%

Kalcium

0,8%

Fosfor

0,5%

Magnesium

0,4%

Natrium

0,4%

Kalium

1,2
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Sport Original
Energirikt kompletteringsfoder för prestationshästar som är rikt på fett och innehåller
kvalitetsprotein. Ger en snabb och explosiv energi. Innehåller en medelhög nivå protein.


Snabb energi



Återvinningsbar papperssäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Klimatmärkt



Pellets, 8mm

Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och hästens arbete, tillväxt och
dräktighet/digivning. Ett riktvärde för en vuxen häst är ca 0,2-0,6 kg kraftfoder/100 kg
häst och 1-1,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst.
1 liter KRAFFT SPORT ORIGINAL = ca 0,7 kg.
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

87%

Omsättbar energi (ME)

12 MJ

Smältbar energi (DE)

14 MJ

Råprotein

11%

Smältbart råprotein

80 g

Smältbart råprotein/ energi (ME)

6,7 g/MJ

Lysin

5,5 g

Växttråd (fibrer)

11%

Råolja och råfett

6%

Stärkelse

24%

Socker

6%

Råaska

7%

Kalcium

0,7%

Fosfor

0,5%

Magnesium

0,4%

Natrium

0,4%

Kalium

0,8%
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Performance MaxBalance
Ett kompletteringsfoder för prestationshästar eller hästar med
känslig mage. Fodret har en hög SPC (Specially Processed Cereals) effekt per kg foder,
där endast ett kilo ger effekt. SPC är en naturlig patenterad process som ger fodret
egenskaper som bidrar till en snabbare normalisering av vätskebalansen och påskyndar
återhämtning efter träning.


Återvinningsbar papperssäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Klimatmärkt



Pellets, 8mm

SPC för bättre vätskebalans och känslig mage
SPC (Specially Processed Cereals) är en specialbehandlad havre tillverkad under en
naturlig process med vatten och värme där inga tillsatser används. Stärkelsen i havren
bryts delvis ned under processen och ett antal naturliga ämnen bildas. Ämnen som bland
annat stimulerar hästens egen produktion av proteinet AF(antisekretorisk faktor). AF kan
bidra till att hästen förlorar mindre vätska t ex vid diarréer och att den återhämtar
vätskeförluster snabbare.

Patenterad process
SPC baseras på ett patent inom Lantmännen och har tagits fram i samarbete med
forskare och ledande proffs inom hästsporten.
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Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och hästens arbete, tillväxt och
dräktighet/digivning. Ett riktvärde för en vuxen häst är ca 0,2 kg kraftfoder/100 kg häst
och 1-1,5 kg torrsubstans hö eller hösilage/100 kg häst. Låg kraftfodergiva kan behöva
kompletteras med extra mineralfoder. 1 liter KRAFFT PERFORMANCE = ca 0,7 kg.
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

87%

Omsättbar energi (ME)

10,5 MJ

Smältbar energi (DE)

12,2 MJ

Råprotein

10%

Smältbart råprotein

75 g

Smältbart råprotein / energi (ME)

7,1 g/MJ

Lysin

4g

Växttråd (fibrer)

13%

Råolja och råfett

4%

Stärkelse

27%

Socker

4%

Råaska

6%

Kalcium

0,7%

Fosfor

0,4%

Magnesium

0,3%

Natrium

0,3%

Kalium

0,3%
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Performance
Ett kompletteringsfoder som säkrar intaget av kvalitetsprotein och fibrer hos alla hästar.
Genom en patenterad naturlig process (SPC) har fodret egenskaper som ger en snabbare
normalisering av vätskebalansen och påskyndar återhämtning efter träning. Ger en
långsam och långvarig energi.


Återvinningsbar papperssäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Klimatmärkt



Pellets, 8mm

SPC för bättre vätskebalans och känslig mage
SPC (Specially Processed Cereals) är en specialbehandlad havre tillverkad under en
naturlig process med vatten och värme där inga tillsatser används. Stärkelsen i havren
bryts delvis ned under processen och ett antal naturliga ämnen bildas. Ämnen som bland
annat stimulerar hästens egen produktion av proteinet AF(antisekretorisk faktor). AF kan
bidra till att hästen förlorar mindre vätska t ex vid diarréer och att den återhämtar
vätskeförluster snabbare.

Patenterad process
SPC baseras på ett patent inom Lantmännen och har tagits fram i samarbete med
forskare och ledande proffs inom hästsporten.
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Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och hästens arbete, tillväxt och
dräktighet/digivning.
Ett riktvärde för en vuxen häst i lätt arbete är ca 0,8 kg kraftfoder/100 kg häst och 1-1,5
kg torrsubstans hö eller hösilage/100 kg häst.
1 liter KRAFFT PERFORMANCE = ca 0,6 kg

Analysgaranti /KG
Torrsubstans

88%

Omsättbar energi (ME)

10 MJ

Smältbar energi (DE)

11,6 MJ

Råprotein

12,5%

Smältbart råprotein

100 g

Smältbart råprotein/ energi (ME)

10 g/MJ

Lysin

6,5 g

Växttråd (fibrer)

16%

Råolja och råfett

5%

Stärkelse

19%

Socker

5%

Råaska

7%

Kalcium

0,8%

Fosfor

0,5%

Magnesium

0,3%

Natrium

0,4%

Kalium

0,9%
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Sensitive Muesli
Ett havrefritt och ångkokt kompletteringsfoder för vuxna hästar i lätt eller normalt arbete.
Innehåller en medelhög nivå protein.
Utfodra alltid med grovfoder före kraftfoder, och dela gärna upp kraftfodret på flera
utfodringstillfällen per dag.


Havrefri



Snabb energi



Ångkokt



Plastsäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Müsli

” Jeg er veldig fornøyd med produktene fra
MJB Kraftfor, og minst like fornøyd med den
gode service vi får som kunde.
Begge deler betyr naturligvis mye for vårt arbeid
her i NP Racing.”
Niels Petersen, Champion Galopptrener Norge og Sverige
Foto: Geir Stabell
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Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och hästens arbete, tillväxt och
dräktighet/digivning.
Ett riktvärde för en vuxen häst i lätt arbete är ca 0,2-0,6 kg kraftfoder/100 kg häst och 11,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst. Låg kraftfodergiva kan behöva kompletteras
med extra mineralfoder.
1 liter KRAFFT SENSITIVE MUESLI = ca 0,5 kg
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

86%

Omsättbar energi (ME)

10,3 MJ

Smältbar energi (DE)

12 MJ

Råprotein

10%

Smältbart råprotein

80 g

Smältbart råprotein /energi (ME)

7,8g /MJ

Lysin

4g

Växttråd (fibrer)

12 %

Råolja och råfett

3%

Stärkelse

35 %

Socker

3%

Råaska

8%

Kalcium

1%

Fosfor

0,5%

Magnesium

0,3%

Natrium

0,3%

Kalium

0,9%
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High Energy Muesli
Ett ångkokt kompletteringsfoder för prestationshästar med en
hög fetthalt och ett medelhögt proteininnehåll. Ger snabb och
explosiv energi. Lämpligt till hästar med behov av mer energi
som hästen snabbt tar upp och omvandlar.


Snabb energi



Ångkokt



Plastsäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Müsli

Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och hästens arbete, tillväxt och
dräktighet/digivning.
Ett riktvärde för en vuxen häst är ca 0,2-0,6 kg kraftfoder/100 kg häst och 1-1,5 kg
torrsubstans grovfoder/100 kg häst.
1 liter KRAFFT HIGH ENERGY MUESLI = ca 0,5 kg.
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

86%

Omsättbar energi (ME)

12 MJ

Smältbar energi (DE)

14 MJ

Råprotein

14%

Smältbart råprotein

105 g

Smältbart råprotein /energi (ME)

8,8 g/MJ

Lysin

7g

Växttråd (fibrer)

11%

Råolja och råfett

9%

Stärkelse

30%

Socker

3%

Råaska

8%

Kalcium

1%

Fosfor

0,5%

Magnesium

0,3%

Natrium

0,3%

Kalium

0,8%
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Groov Protein
Ett kompletteringsfoder som säkrar intaget av kvalitetsprotein
och fibrer hos alla hästar. Innehåller en hög nivå protein som är
lättsmält och har en hög andel essentiella aminosyror. Passar
ett något proteinfattigt grovfoder eller hästar som har ett ökar
behov av protein. Ger en långsam och långvarig energi.


Högt proteininnehåll



Lättsmält med hög andel essentiella aminosyror



Återvinningsbar papperssäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Klimatmärkt



Pellets, 8mm

Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och hästens arbete, tillväxt och
dräktighet/digivning.
Ett riktvärde för en vuxen häst i lätt arbete är ca 0,2-0,6 kg kraftfoder/100 kg häst och 11,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst.
1 liter KRAFFT GROOV Protein = ca 0,6 kg.
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

88%

Omsättbar energi (ME)

10 MJ

Smältbar energi (DE)

11,6 MJ

Råprotein

13,5%

Smältbart råprotein

115 g

Smältbart råprotein/ energi (ME)

11,5 g/MJ

Lysin

7g

Växttråd (fibrer)

16%

Råolja och råfett

5%

Stärkelse

17%

Socker

5%

Råaska

7%

Kalcium

0,8%

Fosfor

0,5%

Magnesium

0,3%

Natrium

0,4%

Kalium

1%

MJB Kraftfor AS
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Groov Original
Ett kompletteringsfoder som säkrar intaget av kvalitetsprotein
och fibrer hos alla hästar. Ger en långsam och långvarig energi.
Innehåller en medelhög nivå protein som är lättsmält och har
en hög andel essentiella aminosyror.


Lättsmält med hög andel essentiella aminosyror



Återvinningsbar papperssäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Klimatmärkt



Pellets 8mm

Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och hästens arbete, tillväxt och
dräktighet/digivning.
Ett riktvärde för en vuxen häst i lätt arbete är ca 0,2-0,6 kg kraftfoder/100 kg häst och
1-1,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst.
1 liter KRAFFT GROOV Original = ca 0,6 kg.
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

88%

Omsättbar energi (ME)

9 MJ

Smältbar energi (DE)

10,5 MJ

Råprotein

11%

Smältbart råprotein

90 g

Smältbart råprotein/ energi (ME)

10 g/MJ

Lysin

5,5 g

Växttråd (fibrer)

18%

Råolja och råfett

4%

Stärkelse

16%

Socker

5%

Råaska

7%

Kalcium

0,8%

Fosfor

0,5%

Magnesium

0,3%

Natrium

0,3%

Kalium

1%
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Foal
Kompletteringsfoder speciellt utvecklat för föl och unghästar
innehållande extra mycket kvalitetsprotein, vitaminer och mineraler.


Högt proteininnehåll



Lättsmält med hög andel essentiella aminosyror



Extra hög andel mineraler och vitaminer



Passar både diande föl och icke diande



Återvinningsbar papperssäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Klimatmärkt



Pellets, 5mm

Utfodringsanvisningar
Ge gärna fri tillgång på grovfoder till den unga hästen. Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet
i grovfodret och hästens ålder, storlek och aktivitet.
Ett riktvärde för hästar med förväntad vuxenvikt på 500 kg är 1-2 kg kraftfoder de första 3-6
månaderna, och 1-3 kg kraftfoder från 6 mån till 2 år. Låg kraftfodergiva kan behöva
kompletteras med extra mineralfoder. 1 liter KRAFFT Foal = ca 0,7 kg.
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

89%

Omsättbar energi (ME)

10 MJ

Smältbar energi (DE)

11,6 MJ

Råprotein

16%

Smältbart råprotein

135 g

Smältbart råprotein /energi (ME)

13,5 g/MJ

Lysin

9g

Växttråd (fibrer)

15%

Råolja och råfett

4,5%

Stärkelse

16%

Socker

5%

Råaska

10%

Kalcium

1,5%

Fosfor

0,7%

Magnesium

0,4%

Natrium

0,4%

Kalium

1%
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Senior Sensitive
Kompletteringsfoder speciellt anpassat för äldre hästar, eller
hästar som har svårt att sätta hull i alla åldrar. Ett energirikt
foder med extra tillsatt högkvalitativt protein, och extra
vitaminer och mineraler i balanserade proportioner för äldre
hästar, samt jäst för en förbättrad matsmältning.
Utfodra alltid med grovfoder före kraftfoder, och dela gärna upp kraftfodret på flera
utfodringstillfällen per dag.


Högt proteininnehåll



Lättsmält med hög andel essentiella aminosyror



Extra hög andel vitaminer och mineraler



Tillsatt jäst för en förbättrad matsmältning



Återvinningsbar pappersäck 20kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Klimatmärkt



Pellets 5mm

PRODUKT INFORMASJON – TILSKUDD
Gå direkte til PDF-sidene med informasjon om vårt tilskuddsfor via linken under

” Etter at hestene mine begynte med Krafft fra MJB har jeg
mer enn halvert kraftfôrmengden. De får masse energi av Sport
selv med små doser kraftfôr og elsker smaken av müslien og
mashen. I tillegg har pelsen blitt blankere og appetitten bedre.
Jeg kunne ikke vært mer fornøyd!

”
Martine Hegna, Sprangrytter, Norges Landslag
Foto: Trine Meiningen
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Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret och hästens arbete, tillväxt och
dräktighet/digivning.
Ett riktvärde för en vuxen häst i lätt arbete är ca 0,2-0,6 kg kraftfoder/100 kg häst och 11,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst. Låg kraftfodergiva kan behöva kompletteras
med extra mineralfoder.
1 liter KRAFFT SENIOR Sensitive = ca 0,6 kg.
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

88%

Omsättbar energi (ME)

11 MJ

Smältbar energi (DE)

12,8 MJ

Råprotein

14%

Smältbart råprotein

110 g

Smältbart råprotein /energi (ME)

10 g/MJ

Lysin

7,5 g

Växttråd (fibrer)

13%

Råolja och råfett

7%

Stärkelse

18%

Socker

5%

Råaska

7,5%

Kalcium

1%

Fosfor

0,6%

Magnesium

0,4%

Natrium

0,4%

Kalium

1%

MJB Kraftfor AS
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Sensitive Mash
Ett havrefritt specialfoder med råvaror som t.ex. äpple, morot,
jäst och linfrö. Kan med fördel användas för att öka hästens
vattenintag eller för att stabilisera hästens vätskebalans.
Används även för snabbare återhämtning efter prestation eller
vid andra situationer där hästen har ett ökat vattenintag (diarré,
kolikkänslig häst etc.). Innehåller en medelhög nivå protein. Ska blandas med varmt eller
kallt vatten och stå i ca 15 minuter före utfodring.


Blandas med kallt eller varmt vatten 15 minuter innan utfodring



Havrefritt



Plastsäck 15kg



Tänk på mineraltillförseln vid låg giva



Mash

Utfodringsanvisningar
Lämplig giva bör baseras på näringsvärdet i grovfodret (giva 1-1,5 kg torrsubstans
hö/hösilage per 100 kg häst) och hästens arbete.
Blanda 1 kg MASH med 2 liter vatten 15 minuter innan utfodring. Låg kraftfodergiva kan
behöva kompletteras med extra mineralfoder.
1 liter KRAFFT Sensitive mash = ca 0,5 kg.
Analysgaranti /KG
Torrsubstans

88%

Omsättbar energi (ME)

11 MJ

Smältbar energi (DE)

12,4 MJ

Råprotein

13%

Smältbart råprotein

100 g

Smältbart råprotein /energi (ME)

9 g/MJ

Lysin

5g

Växttråd (fibrer)

8%

Råolja och råfett

7%

Stärkelse

23%

Socker

6%

Råaska

6%

Kalcium

0,7%

Fosfor

0,8%

Magnesium

0,4%

Natrium

0,4%

Kalium

0,9%
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KRAFFT Lucerne
Lucerne Chopped är ett varmluftstorkat grovfoder baserat på
hackad lusern. Används i kombination med hö, ensilage och
bete – och kan tillsammans med foderhalm även ges som enda grovfoder. Rikt på fibrer
och högvärdigt protein, och har en balanserad sammansättning av andra viktiga
näringsämnen. Hög fiberhalt gynnar en sund grovtarmsfunktion.
Utfodra alltid med grovfoder före kraftfoder, och dela gärna upp kraftfodret på flera
utfodringstillfällen per dag.


Rikt på fibrer och högvärdigt protein



Plastsäck 20kg



Tänk på att tillsätta mineraler och vitaminer ifall lusern ges som enda komplement
utöver grovfoder

Utfodringsanvisningar
Rekommenderad giva bör baseras på näringsvärdet i det grovfoder som ges utöver
lusern. Ett riktvärde är ca 0,5–4 kg per häst och dag. Se till att hästen får totalt 1-1,5 kg
torrsubstans grovfoder per 100 kg häst. 1 L KRAFFT LUCERNE Chopped = ca 0,25 kg.
Torrsubstans

88%

Omsättbar energi (ME)

8,5 MJ

Råprotein

15%

Smältbart råprotein

105 g

Smältbart råprotein /energi (ME)

12,4 g/MJ

Lysin

4g

Växttråd (fibrer)

27%

Råolja och råfett

3%

Socker

11%

Kalcium

1,3%

Fosfor

0,3%

Magnesium

0,2%
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