Eco Carbon Pasta
Kulpasta med gærkultur til mindskelse af risikoen mod fordøjelsesforstyrrelser
Ernæringsformål
Tilskudsfoder til malkekøer, heste og andre dyr, med
følgende ernæringsformål:
Vegetabilsk kul (egetræ) og gærkultur medvirker til
mave- og tarmstabilisering på dyr med mave-tarm-. og
fordøjelsesforstyrrelse og reducere tillige forekomsten
af toksiner.
”Kan anvendes i økologisk landbrug i
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007
og (EF) nr. 889/2008

Egenskaber
Eco Carbon Pasta bidrager til en sund mavetarmfunktion, stimulerer fordøjelsen og binder
enterotoksiner og mykotoksiner. Vegetabilsk
egetræskul, har en stoppende effekt ved løs gødning.

Brugsanvisning
Malkekøer: Brug to patroner pr ko dagligt i 3-4
dage, eller efter dyrlægens anbefaling.
Kalve: 2 pumpeslag, morgen og aften, i 2-4 dage.
Heste over 300 kg: Brug en patron 2 gange dagligt i 34 dage. Må ikke indgives til heste der lider af kolik.
Søer: ½ patron to gange dagligt, i 2-4 dage
Dyr under 125 kg: Brug ½ patron to gange dagligt i 3-4
dage.
Dyr under 50 kg. 1-2 pumpeslag, morgen og aften, i 24 dage.
1 pumpeslag = 15 gram.
.

Sammensætning
Vand, vegetabilsk egetræskul, tørret planteprodukter
(økologisk), calciumkarbonat, magnesium oxid

Nettovægt: 320 g. pr. patron,

Ernæringsmæssige:
Se, natriumselenit
1,8
Teknologiske
Calciumpropionat
Fordøjelsesfremmende
Saccharomyces Cerevisiae MUCL 39885
(gærkultur)

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.
Godkendelsesnr.: 208-R574713

Analytiske bestanddele

Indgivelse af Eco Carbon Pasta:

Råprotein
Råfedt
Råaske
Træstof
Vand
Magnesium
Calcium (Ca)

*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 dyrets
synkebevægelser.
*Må kun indgives til dyr med gode
synkebevægelser.
Patronen fjernes ved at holde den med den
ene hånd, og træk stempelstangen HELT
tilbage med den anden, så løsnes patronen.

Tilsætningsstoffer, mg/kg
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