
Feedtech™ Bio milk stabilizer 
Fodertillskott för kalvmjölk
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Art nr
92065378 2,5 kg 
92065351 10 kg

Förbättrar mjölkens lagringsstablitet och är 
positiv för kalvens mag-/tarmhälsa
Bibehåller mjölkens lagringsstabilitet upp till 48 timmar
genom syrning. Med elektrolyter och mjölksyrabakterier
för positiv mag- och tarmhälsa. Enkel att hantera. Läggs
i botten på din behållare. Fyll på mjölk efterhand.

Perfekt när mjölk avskiljs från VMS™.

Fördelar
• Löses lätt upp i mjölken, även vid ojämnt flöde till 

tanken.
• Inga klumpar i mjölken.
• Bevarar mjölken i upp till 48 timmar efter beredning
• Effektivt alternativ till pastörisering av gårdsmjölk.
• Gör det möjligt att ge kalvarna fri tillgång till mjölk.



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 användning.

Lagring och hållbarhet
Lagras svalt, mörkt och torrt i originalförpackning.

Användning
Feedtech Bio milk stabilizer används för att bevara och syra 
separerad, okyld mjölk för kalvar.

Innehåll
Feedtech™ Bio milk stabilizer
• Natriumklorid

• Produkter och biprodukter från bearbetning av färsk 

frukt

• Kaliumklorid

Tillägg per kg:

• Citronsyra (E330) 345 g

• Sorbinsyra (E200) 400 g

• Mikroorganismer: Enterococcus faecium DSM 10663/

NCIMB 10415 (E 1707) 5,0 x 1010 CFU

Näringsdeklaration
• Råprotein 1,4 %

• Råolja och fetter 0,6 %

• Råaska 29,5%

• Råfiber 1,1 %

• Natrium 6,7 %

Användning
Dosen är beroende av säsong:

• vinter      2,5 g/l

• sommar  5 g/l

OBS! Proportionen till produkt/mjölk beror också på 

mjölkens hygieniska kvalitet, lagringstid och temperatur.

1. Tillsätt 2,5-5 g/l Feedtech™ Bio milk stabilizer i 

behållaren innan mjölken släpps in i behållaren.

OBS! Om den tillsatta mängden i behållaren ger en 

andel som är högre än 5 g/l mjölk bör mjölkersättning 

tillsättas tills en önskad andel uppnås.

2. Rör om blandningen och värm upp den till 40°C före 

utfodring.

3. Rengör behållaren noggrant innan en ny 

konserverings- och syrningsprocess påbörjas.

Tekniska data
Godkänd för ekologisk produktion
(EF 834/2007, 889/2008)
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