
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.
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Feedtech™ Electro balance  – används vid behov

Feedtech™ Carbogel – används vid behov


