Eco Cal-Fos Pasta
Calcium-Fosfor pasta med selen til mindskelse af risikoen for mælkefeber
Ernæringsformål
Diætisk, mineralsk tilskudsfoder med særligt
ernæringsformål:
Mindskelse af risikoen for mælkefeber hos malkekøer.
”Kan anvendes i økologisk landbrug i
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007
og (EF) nr. 889/2008”.
Egenskaber
Velsmagende, calcium-fosfor pasta , magnesium og
selen til mindskelse af risikoen mælkefeber. Selen
medvirker til styrkelse af dyrenes immunforsvar og
magnesium medvirker til at forebygger mod kramper.
Brugsanvisning
Hver patron indeholder 31 g Calcium (Ca) og 20 g
Fosfor(p).
Brug fire patroner til 3. og 4. kalvskøer:
Første patron, - 10-12 timer FØR forventet kælvning.
Anden patron, - straks efter kælvning.
3. patron 10 timer efter kælvning.
4. patron 18-24 timer efter kælvning.
Til 1. og 2. kalvskøer anbefales min. én patron ca. 8
timer efter kælvning.
Opfølgning efter calciuminfusion:
En patron tre timer efter infusion og en patron tolv
timer efter infusionen.
”Det anbefales at indhente en udtalelse fra en
dyrlæge,

Sammensætning
Vand, monocalciumfosfat æblekvas, tørret
(økologisk), Calciumkarbonat,
magnesiumoxid,
Tilsætningsstoffer, mg/kg
Ernæringsmæssige
Se, natriumselenit
1,8
Analytiske bestanddele
Råprotein
<01,00 %
Råfedt
<01,00 %
Råaske
37,20 %
Træstof
<01,00 %
Vand
55,00 %
Calcium, Ca
8,00 %
Magnesium, Mg
00,40%
Fosfor, P
7,35%

Nettovægt: 390 g. pr. patron,
12 eller 45 patroner pr. kasse.
Parti nr.: Se parti- og datoetiket
Skal helst anvendes inden: Se dato- og
partietiket.
Fremstillet 2 år før dato for mindst
holdbarhed
Opbevaring: Tørt og køligt, max. 30 gr. C.
Godkendelses nr.: 208-R 574713
Indgivelse af Eco Cal-Fos Pasta:
*Skær spidsen af patronen og skru vedlagte
spids på patronen
*Sæt patronen i doseringspistolen og løft
koens hoved op over vandret stilling og åbn
dens mund.
*Før doseringspistolen - forfra – ind i
munden, til den når fortænderne og tøm
patronen i takt med koens synkebevægelser.
* Må kun indgives til dyr med gode
synkebevægelser.
Patronen fjernes ved at holde den med en
hånd og trække stempelstangen HELT
tilbage med den anden.
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