
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 
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