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 > Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen.

Fodring anbefaling:

GVO Status:

Fodring instruktioner:

Opbevaringsbetingelser:

EU DK

Propylenglycol; [1,2-propandiol] 41,50%, Magnesiumoxid

Produktet, inklusive alle bærestoffer og fodertilsætningsstoffer, der er anvendt i produktionen, i henhold til
forordning (EF) nr. 1829/2003 og 1830/2003 , består ikke af genetisk modificerede organismer (GMO),
indeholder ikke GMO, er ikke produceret af GMO, og er derfor ikke mærket som defineret i ovenstående
forordninger.

Malkeko: Til forebyggelse og ved akut ketose: 2 x dgl. 1 patron til 2 - 4 dage. Malkefår: Til forebyggelse og
ved akut ketose: 2 x dgl. ½ patron til 2 - 4 dage.

På grund af sit høje indhold af tilsætningsstoffer i forhold til fuldfoder, må dette tilskudsfoder kun må gives til
navngivne arter I henhold til anbefalinger.

Producent:
Mindst holdbar til

20 måneder fra fremstillingsdatoen

Tillægsstoffer pr. kg:

Sammensætning:

Pasta

Råprotein 6,40 %, For råfedt 0,05 %, Træstof 0,01 %, Råaske 6,20 %, Vandindhold 36,00 %, Natrium 0,02
%, Magnesium 1,20 %

Analytiske bestanddele:

Mindskelse af risikoen for ketosis.

Opbevares koldt (5 - 25 ° C), fri for frost, tørr og undgå sollys! Efter åbning skal produktet forbruges så
hurtigt som muligt. Intet ansvar i tilfælde af forkert håndtering eller opbevaring.

Malkekøer og moderfår
Udvalgte dyr

Diætetisk tilskudsfoder
Beskrivelse:

αDEHB100006

Forbehold for ændringer!

Anbefalet varighed af fodring:
3 til 6 uger efter kælvning. De sidste 6 uger før og de første 3 uger efter læmning.

Agrochemica® Ket-o-Vital Paste

Det anbefales at indhente en konsulent eller en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brug.

Patron tildeles kvæg via munden. Dyret skal have normale synkereflekser. Pas på ikke at påføre dyret
skader I halsen. Skær toppen af patronen med en kniv og sæt patronen I doseringspistolen. Sæt
forlængerstykket på pistolen og indfør det I munden fra siden langs tungen, så dyret kan sluge pastaen.

Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: 
Vitamin A (3a672a) 150.000 I.U., Vitamin D3 (3a671) 30.000 I.U., Vitamin E (3a700) 290 mg, Vitamin B12
(Cyanocobalamin) 5.500 mcg, Niacinamid (3a315) 42.000 mg, Cholinchlorid (3a890) 8.500 mg
Teknologiske tilsætningsstoffer: 
Calciumpropionat (E282) 60.000 mg

Distributør:
EW Nutrition GmbH - Hogenbögen 1 - 49429 Visbek - Germany
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