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AgroVit® AfterCalving GREEN

AgroVit® AfterCalving GREEN (Økologisk)

Fornyet energi efter kælvning 
- den bedste start på laktationen

Før kælvningen...
...er koen udsat for hormonelle forandringer, der tilsammen 
gør koen klar til kælvning og laktation. Koen begynder som 
bekendt at mobilisere calcium, og hvis denne proces ikke 
fungerer optimalt, får den mælkefeber.  
 
I døgnet op til kælvning er foder- og vandoptagelsen redu-
ceret markant, hvilket bl.a. resulterer i et lavt blodsukker, 
væskemangel samt mangel på næringssalte. Som følge heraf 
virker koen ”nedstemt”.

Straks efter kælvningen...
...tilbydes en enkelt dosis AgroVit® AfterCalving GREEN så 
vidt muligt umiddelbart efter overstået kælvning, så koen 
hurtigt kommer til hægterne igen efter anstrengelserne. Den 
nykælvede ko’s interesse for AgroVit® AfterCalving GREEN er 
størst umiddelbart efter kælvning, hvilket skyldes den unikke 
kombination af råvarer og aromastoffer.  
 
På grund af det høje energi- og vitaminindhold samt indhol-
det af ”appetitvækkere” i AgroVit® AfterCalving GREEN, bliver 
koen mere aktiv, får større ædelyst og hjælpes dermed også 
over de første kritiske timer, så starten på laktationen bliver 
bedst mulig. Et højt indhold af lettilgængeligt calcium hjælper 
koen til at supplere kalciumforsyningen.
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AgroVit® AfterCalving GREEN

Brugsanvisning:  
Efter kælvningen udrøres 1 kg AgroVit® AfterCalving GREEN i 
10 liter ca. 50 oC varmt vand, som fortyndes med koldt vand 
til i alt 20 liter ca. 35 oC varmt vand og tilbydes til koen straks 
efter kælvningen. 

Når koen har drukket de 20 liter AgroVit® AfterCalving 
GREEN, er den normalt fortsat tørstig, derfor skal den tilby-
des mindst 20 liter lunken vand efter drikkelyst. 

Smagen af AgroVit® AfterCalving GREEN er unik, og det er 
normalt kun nødvendigt at tildele produktet én gang lige 
efter kælvningen. Hvis koen fortsat er meget ”nedstemt”, kan 
behandlingen fortsættes med 1 dosis daglig i 2-3 dage.

Ved indtagelse af 30-40 liter varmt vand kan risikoen for lø-
bedrejning umiddelbart efter kælvning reduceres.

I praksis opleves det, at de positive effekter af AgroVit® Af-
terCalving GREEN også virker fremmende for afstødelse af 
efterbyrden.
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Emballagestørrelse:     
Sække á 10 kg       
     

Opbevaring: 
Opbevares køligt, mørkt og tørt. Luk sækken efter brug. 

Holdbarhed:
12 måneder

AgroVit® AfterCalving GREEN: 

Sammensætning:
Økologisk roemelasse, Økologisk mælkepulver, Natriumklorid, Kalciumkarbonat 

Specifikationer:
Råprotein 4,0%, Råfedt 3,9%, Træstof 0,0%, Råaske 30,3%, Calcium 4,0%, Natrium 6,0%, 
Klorid 6,0%

Tilsætningsstoffer pr kg:
Vitamin A (3a672a) 80.000 IE, Vitamin D3 (3a671) 5.000 IE, Vitamin E (all rac-alfa-to-
koferol acetate) (3a700) 2.500 IE, Selen - Se Selenomithionin produveret af Sac-
charomyces cerevisiae NCYC R397 (inaktiveret selengær) 2 mg


