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Art nr
92065367 1,2 kg
92065368 3 kg
92065369 5 kg

Feedtech™ Electro balance är ett dietetiskt 
foderkomplement för kalvar, lamm och killingar för att 
stabilisera vätske- och elektrolytbalansen och behandla 
och förebygga diarré. Feedtech™ Electro balance är ett 
mineralpulver som ska lösas upp i vatten och/eller mjölk. 
Pulvrets sammansättning är baserad på de senaste 
vetenskapliga rönen om hur man bör lindra diarréer
och minska risken att djuret blir försvagat.

• Fördelar 
Sammansättningen är baserad på de senaste 
vetenskapliga rönen: Det innehåller natrium, kalium 
och klorid i rekommenderade proportioner. En hög 
dextroshalt bidrar till att kalvens dagliga energibehov 
tillgodoses.

• Möjligt att välja organiska syror som är lösliga i mjölk 
OCH vatten.

• Tillsatt gummi för att stimulera tarmrörelser och 
upptag.

• Mycket snabbt och enkelt att använda (en skopa i  
2 liter vatten).

• Lösligt i mjölk och vatten. Fortsätt att ge kalven 
mjölk även när avföringen är lös. Detta är mycket 
viktigt för att tillgodose kalvens dagliga energibehov. 
Annars försvagas kalven och blir ännu mer sårbar för 
infektionen.

Feedtech™ Electro balance
– för kalv
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Säkerhetsföreskrifter
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Skydda från värme och fukt.
• Endast som djurfoder.
• Undvik att låta produkten komma kontakt med huden  

när du hanterar den.
• Tvätta händer och exponerad hud efter handhavandet. 

Lagring och hållbarhet
En beredd lösning av Feedtech™ Electro balance kan  
förvaras i högst 24 timmar. Det är mycket viktigt att en  
öppnad behållare skyddas mot värme och fukt.
Obs! Lösning som inte har använts inom 24 timmar
ska kasseras.

Dosering
För kalvar:

• Blanda ut 1 skopa (100 g) Feedtech™ Electro balance i 2 liter vatten/mjölk/blandning av vatten och mjölk (helst 
kroppstempererad). Ge kalvarna (med flaska med napp eller fri drickning) två gånger om dagen (12 timmars intervall 
mellan givorna) i tre dagar.

• 1 kg Feedtech™ Electro balance räcker för behandling av 2 djur under hela behandlingsperioden.

För lamm och killingar:

• Blanda ut 1 skopa (100 g) Feedtech™ Electro balance i 2 liter mjölk (helst kroppstempererad). Ge killingarna (med 
flaska med napp eller fri drickning) två gånger om dagen (12 timmars intervall) i tre dagar.

• 1 kg Feedtech™ Electro balance räcker för behandling av 40 djur under hela behandlingsperioden.

Ingredienser  Innehåll
Natriumklorid: 8,620 g Råprotein: 0% 

Natriumpropionat: 1,201 g Råfibrer: 0,4%

Natriumacetat: 3,460 g Råfett: 0%

Natriumcitrat: 3,716 g Råaska: 0%

Natriumglutamat: 1,000 g Natrium: 5,53%

Kaliumklorid: 1,305 g Kalium: 1,65%

Monokaliumfosfat: 3,402 g Klor:  6,36%

Magnesiumklorid: 0,476 g Fosfor: 0,77%

Dextros: 65,32 g
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Art nr
94059480 
För syrning av mjölk/mjölkersättning från födsel till 
avvänjning

Förbättrar mjölkens lagringsstablitet och är 
positiv för kalvens mag-/tarmhälsa
Produkten innehåller organsiska syror (citronsyra, 
propionsyra och myrsyra) i både fri och skyddad form. 
De fria syrorna sänker pH i mjölken/mjölkersättningen 
omedelbart och gör mjölken därmed mer lagringsstabil. 
De skyddade syrorna frigörs i löpmagen. Organiska syror 
gör omgivningen ogynnsam för oönskade bakterier (t ex 
E.Coli och Salmonella), jäst och mögel.

Produkten minskar mjölkens buffringskapacitet i magen 
och underlättar därmed mjölkens koagulering och 
enzymernas nedbrytning av mjölkens fett och protein. 
Syrning med Feedtech™ Calf milk supplement gör 
produkten smakligare än vid syrning med andra produkter, 
t ex myrsyra. Dessutom är produkten ofarlig att hantera.
Produkten innehåller även E-vitamin vilket är positivt för 
immunförsvaret samt mjölksyrabakterier för att ytterligare 
förbättra kalvens motståndskraft mot oönskade bakterier.

Feedtech™ calf milk supplement 
Fodertillskott för kalvmjölk
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Fördelar för kalven
•  Underlättar nedbrytningen av näringsämnen 
•  Främjar en gynnsam utveckling av mikrofloran i tarmen
•  Minskar risken för diarré
•  Smakar gott dvs kalven dricker gärna mjölken 
Detta ger snabbväxande och friska kalvar

Fördelar för lantbrukaren
• Kan användas i hink eller i DeLavals kalvutfodrings-  
   automater

• Bibehåller mjölkens hygieniska kvalitet i minst 24  
   timmar utan kylning 

• Större mängder mjölk kan utfodras utan mag-/ 
   tarmproblem 

• Enkelt och bekvämt att använda och säkrare för  
   användaren än andra syror, t ex produkter baserade på  
   myrsyra

• Friskare kalvar och kalvar med bra tillväxt 
Större mängder mjölk kan utfodras utan mag-/tarmproblem. 

Användning i DeLaval kalvutfodringsautomat med 
mjölktank
Följ dessa rekommendationer för bästa prestanda 
tillsammans med en DeLaval kalvutfodringsautomat:

-  Fyll på tanken minst en gång per dygn

-  Rengör lagringstanken i enlighet med instruktionerna i  
   handboken eller åtminstone före varje påfyllning

-  En intervallmixer ska användas eftersom  
   blandningen annars blir för klumpig för att fungera i  
   kalvutfodringsautomaten.

Innehåll
Feedtech™ calf milk supplement
•  Mineralbärare (Ca) 

•  Myrsyra 

•  Propionsyra 

•  Citronsyra 

•  E-vitamin (D-alfatokoferolacetat) 

•  Mjölksyrabakterie Enterococcus Faecium (DSM 7 134)  

   1 x 106 CFU/g

Näringsdeklaration
•  Råprotein 0,1 % 

•  Fett* 2,0 % 

•  Fiber 0,0 % 

•  Aska 12,0 %

* organiska syror räknas som fett.

Användning
•  Förblanda 5 g (1 mått) i 0,5 liter mjölk eller mjölk- 

    ersättning

•  Blanda med 8-10 liter mjölk eller mjölkersättning

 
OBS! Låt alltid locket sitta kvar på burken när du inte 

doserar produkten.

 

•  Använd produkten under mjölkperioden tills kalvarna  

    har avvants

•  En burk (2,5 kg) räcker till 5000 liter mjölk/mjölk- 

    ersättning

•  En burk räcker till ca 15 kalvar under 8 veckor  

    (56 dagar x 6 l/dag)

 

Blandning, rekommenderad
• Blandning med färsk helmjölk

•  Blandning med skummjölksbaserad mjölkersättning

 

Blandning, ej rekommenderad
• Blandning med vasslebaserad eller växtbaserad  

    mjölkersättning (t ex sojaprotein). Om detta ändå vill  

 utfodras, var noga att kontrollera slut pH så att mjölken  

 inte blir för sur (osmaklig).

•  Blandning med mjölk från antibiotikabehandlade kor.

• Blandning med råmjölk

Tekniska data
EU-godkänt tillverkningsnummer:
α208-G830058

Nettovikt: 2,5 kg 

Feedtech™ calf milk supplement- fodertillskott för kalvmjölk DeLaval Sales AB
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Art nr
94683880 Kartong som räcker till 4 kalvar
94758680 Kolostrometer
85013601 Kartong + kolostrometer

Kalvar föds utan immunförsvar och måste få immunitet 
genom råmjölken. Tarmen kan ta upp råmjölkens 
antikroppar de första timmarna efter födsel men efter 24 
timmar kan inga antikroppar tas upp längre. Förmågan att 
ta upp antikropparna avtar successivt och det är därför 
mycket viktigt att kalven får en första giva så snart som 
möjligt efter födsel.

 
 
Immunförsvar från ko till kalv 
En framgångsrik utfodring av råmjölk är den viktigaste 
faktorn för att en kalv ska hålla sig frisk. Feedtech™ 
råmjölkstillskott ger ett extra tillskott av de viktiga 
antikropparna vid tillfällen när det första målet råmjölk från 
kon är försenat eller kons råmjölk är av sämre kvalitet. 
Observera att Feedtech® råmjölkstillskott ges som ett 
komplement och inte ersätter den viktiga råmjölken.

Feedtech™ råmjölkstillskott 
Ger en bra start
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Råmjölkens kvalitet påverkas av många olika faktorer, t ex: 
• Sjukdom hos kon, som mastit
• Unga och/eller nyintroducerade djur i besättningen
• Läckage från juvret
• Stress
• Ålder
• Högproducerande kor kan producera råmjölk av sämre  
   kvalitet
• Svårigheter vid kalvning
• Näringsstatus

Naturlig och säker
Feedtech™ råmjölkstillskott är en pasta som innehåller antikroppar 
från ägg, selen, vitaminer och probiotika (bakterier som är bra för 
tarmfloran). 

Fördelar
• Tillskott av de livsviktiga antikropparna vid tillfällen då   
 råmjölken är av otillfredsställande kvalitet/kvantitet

• Förbättrar immunförsvaret och livskraften

• Stabiliserar tarmfloran

• Minskar risken för problem med fodersmältningen

• Stärker kalven vid vitamin- och selenbrist

Lätt att använda
• Varje låda innehåller fyra 30 ml sprutor med pasta.

• En spruta används per kalv, fördelad på två doser om 15 ml.  
 Den första givan ges så snart som möjligt efter födsel. Giva   
 nummer två ska ges inom 24 timmar.

• Doseringsringen gör doseringen enkel.

• En spruta per kalv innebär minimal risk för smittspridning mellan  
 kalvarna.

Kolostrometer
Kolostrometern används för att mäta mängden antikroppar i 
råmjölken och hjälper därmed mjölkaren att avgöra råmjölkens 
kvalitet. Det är en snabb och enkel metod.

Om kolostrometern indikerar att råmjölken är av låg kvalitet 
rekommenderar vi att kalven får Feedtech™ råmjölkstillskott.

Feedtech™ råmjölkstillskott - ger en bra start DeLaval Sales AB
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Art nr
92065370 2 kg hink

Feedtech™ Good start ger kalvarna en optimal start de 
första 2-3 veckorna i livet. Feedtech™ Good start innehåller 
vitaminer, mineraler och probiotika. 

Feedtech™ Good start gör kalvarna starkare. De ingående 
ingredienserna förbättrar kalvens immunförsvar och 
tarmflora vilket minskar risken för matsmältningsstörningar 
och ger en bra tillväxt. 

Good start är en bra kombination med Feedtech™ 
råmjölkstillskott som ges de första 24 timmarna. Good start 
rekommenderas de första 2-3 veckorna.

Enkelt att använda 
Pulvret blandas med mjölk eller mjölknäring och kan 
användas tillsammans med Feedtech™ råmjölkstillskott. 
Good start kan ges antingen manuellt eller i pulverdoserare 
till kalvamma.

Fördelar
• Optimal start de första 2-3 veckorna

• Hög koncentration av probiotika, dvs “bra” bakterier för  
 en hälsosam tarmflora

• Innehåller mineraler och energi i form av glykos

• Innehåller vitamin A, B, B21, B12, C, D3 och E

• Enkel att ge, antingen manuellt eller automatiskt

• Innehåller produkter av torkat ägg

Feedtech™ Good start  
– förbättrar immunförsvaret hos kalvar
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Säkerhetsföreskrifter
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Skydda från värme och fukt.
• Endast som djurfoder.

Lagring och hållbarhet
Förvaras torrt och svalt. Bäst före datum är 12 månader  
från tillverkningsdatum.
Förslut förpackningen noga efter användning. Undvik direkt solljus.
Obs! Lösning som inte har använts inom 24 timmar ska kasseras.

Dosering
• Tillsätt 20g  Feedtech™ Good start i mjölk eller mjölkersättning. Ge Good start från dag 2 till dag 21. Rekommenderad 

tid: upp till 4 veckor (max ålder: 3 månader). Om det finns risk förm under perioder av eller rekonvalascens från 
matsmältningsrubbningar, överskrid inte den rekommenderade doseringen.

• 2 kg Feedtech™ Good start räcker i 14-21 dagar för daglig dos till 5-7 kalvar.

Vitaminer, provitaminer och kemiskt   Analytiska 
väldefinierade ämnen med likartad effekt beståndsdelar    

Vitamin D3 (E671): 25,000 IU Råprotein: 16,10% 

Vitamin A (3a672a): 625,000 IU Växttråd: 0,05%

Vitamin E: (3a700) 5,000 IU  Råolja och råfett: 2,58%

Vitamin C (3a300): 50.000 mg Råaska: 4,71%

Biotin (3a880): 5,000 µg Natrium: 0,04%

Folsyra (3a316): 25 mg  Magnesium: 0,006%

Vitamin B1 (3a820): 250 mg  Vatten: 0,75%

Vitamin B2: 433 mg

Vitamin B6 (3a831): 400 mg

Vitamin B12: 2,666 µg

Niacinamid (3a315): 400 mg

Kalcium D-pantotenat (3a841): 500 mg

Kolinklorid (3a890): 2,500 mg

Spårelement
Kopparkelat av glycinhydrat (E4): 120 mg

Mangan(II)sulfat, monohydrat (E5): 600 mg

Zinksulfat, monohydrat (3b605): 1,500 mg

Calciumjodat (vattenfri) (3b202): 30 mg

Natriumselenit (E8): 25 mg

Aminosyror och deras salter
DL-metionin, tekniskt rent (3c301): 60,000 mg

L-lycin monohydroklorid, tekniskt rent (3.2.3): 100,000 mg

Feedtech™ för kalvar
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Art nr
92065364 Carbogel 330 ml
92065363 Ingivare (kalibrerad)

Feedtech™ Carbogel är ett kompletterande foder  
för kalvar tillverkat av naturligt kol från ek.  
Rekommenderas att användas i kombination med  
elektrolyter.

Fördelar
• Naturliga ingredienser 

• Snabbt synligt resultat

• Utformad att binda enterobakterier och mykotoxiner

• Vid störningar av matsmältningen

Feedtech™ Carbogel  
– vid magproblem hos kalven
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Sammansättning

Vatten (64%), ek träkol (32%), kaliumklorid,  
natriumklorid, bockhornsklöver.

Analytiska beståndsdelar 

Växttråd 21%, aska 2,5%, råprotein (0%), råoljor  
och fetter (0%), lysin (0%), metionin (0%), natrium (0,9%) 

Tillsatser

Natriumpropionat (E281) (25 g / kg) 

Instruktioner för Användning 

– Applicera vid första tecken på magproblem. 

– Ge inte foder till sjuka,

 orörliga djur. 

– Avbryt om djuret visar en falsk sväljreflex. 

1. Håll djurets huvud stadigt.

2. För in injektorn i munnen.

3. Injicera. 

Ges på morgonen och på kvällen, 30 ml per gång.

Två tryckningar ger 30 ml. Förvaras svalt, optimalt 5-25°C. 

Innehåll: 330 g netto.

Feedtech™ för kalvar
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