
 

 

 
 
 
 
 
 

LACTORGANIC 26 – 16 PURE 
 

ET249.01v02 

Økologisk Mælkeerstatning (økologisk tilskudsfoder til kalve) - 80 % Skummetmælkspulver 
Sammensætning 
 

Sødmælkspulver *, Skummetmælkspulver*, Calciumcarbonat, Natriumklorid, Magnesiumoxid, Magnesiumsulfat 
 

Anvendelse 
 
Foder til kalve, der supplerer foder af god kvalitet. 
Sørg altid for frisk og rent vand til kalven.. 
Dette foder kan kun bruges i økologisk landbrug med en komplementering af andre råvarer fra økologisk landbrug  
Må ikke anvendes til andre arter  
* fra økologisk landbrug  
** produkter fra bedrifter i konvertering til økologisk landbrug 
Et indhold i kobber over 10 mg / kg i det samlede daglige indtag kan være alvorligt skadeligt for visse fåreracers helbred.  
Respekter brugervejledningen 
98,75% af tørstoffet i foderet kommer fra landbrug 
100% af tørstoffet, der kommer fra landbrug, er ingredienser fra økologisk landbrug 
0,00% af tørstoffet fra ingredienser fra økologisk landbrug er ingredienser fra bedrifter i konvertering til økologisk landbrug. 
0,00% af tørstof fra landbrugsingredienser er ingredienser, der ikke kommer fra økologisk landbrug og ikke kommer fra bedrifter i omstilling til organisk landbrug 
 
Opbevares på tørt og koldt sted 

 

Analytiske bestanddele 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer pr. kg  

 

Vand 5 % 

Rå proteiner 26 % 

Fedt 16 % 

Cellulose 0 % 

Aske 7 % 

Calcium 1,32 % 

Natrium 0.61 % 

Fosfor 0.87 % 

  

Sporelementer 

3b103 Jern (jern sulfat monohydrate) 40 mg/kg 

3b405 Kobber (kobber sulfat) 10 mg/kg 

3b605 Zink (zink sulfat) 65 mg/kg 

3b503 Mangan (Mangan sulfat) 60 mg/kg 

3b202 Jod (vandfrit calciumjodat ) 0.3 mg/kg 

3b801 Selen (natriumselenit) 0.2 mg/kg 

Vitaminer 

3a672a Vitamin A 25 000 UI/kg 

3a671   Vitamin D3 10 000 UI/kg 

3a700   Vitamin E                                                        
(all-rac- alpha-tocopheryl acetate) 

60 mg/kg 

2 fodringer/daglig 
Pr. fodring: mix 130 gram pulver til 0,85 liter varmt vand (50°) 
Mix halvdelen af det varme vand og tilsæt restmængden af vand under 
stadig omrøring til drikketemperaturen er 38°-40°. 
                       1 kg mælkepulver + 7 liter vand= 8 liter mælk 
Alder  Vand 

(L) 
            Mælke-  

erstatning (G) 
Fodring  i liter 

 pr. gang 
1-3 dage Kun COLOSTRUM * 

4-7 dage 2,6 390 3 

Uge 2 2,6 390 3 

Uge  3-7 3,4 520 4 

Uge  8 2,6 390 3 

Uge 9-10 1,7 260 2 

Uge 11-12 0,85 130 1 

Uge 13 Fravænning 

25 KG 
Batch nummer :        P2535 
Dato for produktion: 21/03/2022 
Anvendes inden 12 mdr. efter produktion     

 

                     Certified by FR-BIO-13 

                                Agriculture: UE 

 

 


