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• Stabiliserer væske- og elektrolytbalancen

• Indeholder overvejende elektrolytter og let opløselige kul-
hydrater

• Anvend AgroVit® PeP Elektrolyt hvis der foreligger risiko for 
fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjeligheds-
forstyrrelser (diarré)

AgroVit® PeP Elektrolyt 
Diætetisk tilskudsfoder

• Anvend AgroVit® PeP Elektrolyt hvor elektrolytvand anvendes 
som ”velkomstdrik” til ny-indsatte kalve eller smågrise som er i en 
stress situation. 

 
• Anvend AgroVit® PeP Elektrolyt i varme perioder for at opretholde 

væskebalancen eller blot som energitilskud.

Tildeling: 
 
Kalve: 
Ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser gives 2-3 liter AgroVit® PeP Elek-
trolytopløsning 2-3 gange daglig. De efterfølgende 2 dage kan der 
gives halv mælkemængde og tilsvarende mindre elektrolytopløsning. 
(Samtidig fodring med mælk bør undgås ved dyr med løbemave). Ved 
nyindsatte kalve kan der tildeles elektrolytopløsning umiddelbart efter 
indsætning, samt som ”mellemmåltid” mellem 1. og 2. mælketildeling. 
AgroVit® PeP Elektrolyt bør ikke blandes med mælk eller mælkeerstat-
ning, men bør gives ca. 1 time før mælkefodring.

Smågrise:  
Ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser tildeles AgroVit® PeP Elektroly-
topløsningen fra et rent trug eller en automat. Risikoen er størst ved 3 
ugers alderen efter fravænning og hos indkøbte smågrise. Grisene bør 
have fri adgang til elektrolytopløsningen ved fordøjelsesforstyrrelser. 
Der tildeles 1-5 liter elektrolytopløsning pr. kuld pr. dag afhængig af 
antallet af grise og deres alder. AgroVit® PeP Elektrolyt bør ikke blandes 
med en mælkeerstatning, der er tilsat syre. 

Til kalve og smågrise med fordøjelsesforstyrrelser
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Brugsanvisning: 

Fremstilling af elektrolytopløsning:
1 mål (ca. 160 gram) AgroVit® PeP Elektrolyt opløses i 5 liter 
varmt vand (ca. 40o C). Koncentra-
tionen skal overholdes. I modsat fald kan elektro-
lytopløsningen virke imod hensigten. 

Anbefalet brugsperiode: 1-7 dage
Såfremt der ikke gives andet foder: 1-3 dage

Råvarer: 

Dextrose (druesukker), natriumbikarbonat,
fodersalt (natriumklorid) og kaliumklorid.

Emballage:
15 kg sæk

Opbevaring: 
Tørt og tillukket (Bør lukkes omhyg-
geligt efter brug)

Holdbarhed: 
24 måneder efter fremstilling

Indholdsgaranti: 
Råprotein     0,0%
Råfedt       0,0%
Træstof     0,0%
Råaske   27,2%
Natrium     8,8%
Kalium      3,0%
Klorid      9,9%


