
Denkamix Vitalcure 
Mælkeerstatning som tilkudsfoder til, kalve, lam, og føl 

Analytiske bestanddele 
Råprotein 1.1 % 

Råfedt 0.1 % 

Træstof 0.1 % 

Råaske 18.5 % 

Lysin 0.05 % 

Methionin 0.02 % 

Calcium (Ca) 4.03 % 

Fosfor (P) 0.01 % 

Magnesium (Mg) 0.11 % 

Natrium (Na) 1.99 % 

Tilsætningsstoffer 

Ernæringsmæssige egenskaber 
3b103 Fe(Jern- (II)-sulfat monohydrat) 5010 mg 

3b405 Cu(Kobber-(II)-sulfat,pentahydrat) 251 mg 

3b503 Mn(Mangan-(II)-sulfat, monohydrat) 502 mg 

3b603 Zn(Zinkoxid) 5006 mg 

3b202 I(Calciumjodat, vandfrit) 20 mg 

3b801 Se(Natriumselenit) 1.1 mg 

3a672a Vitamin A 257100 IU 

3a671 Vitamin D3 200000 IU 

3a700 Vitamin E/all-rac-alpha-tocopherylacetat 7505 IU 

3a700 Vitamin E/RRR-alpha-tocopherylacetat 7525 IU 

Teknologisk 

Zooteknisk 

Sensoriske 

Sammensætning 
Dextrose, Hvedemel, Kalciumkarbonat, Salt, Magnesiumoxid 

Brugsanvisning 
Denkamix Vitalcure kan drysses over kraft- og grovfoder, eller kan blandes i mælken. Vitalcure skal 

tilsættes mælken, når den er er færdigblandet ved drikketemperatur. 

Da Denkamix Vitalcure er meget letopløselig, kan det også glimrende bruges i doseringsapparatur til 

drikkeautomater. 

Opdraæts-, rosé- og bøffelkalve: 

Dette foder må kun anvendes i en mængde på indtil 30 g pr kg af det daglige foder. 

2 x dagligt 10 gram iblandet mælken i de første 10 dage efter fødslen eller efter ankomst fra andet 

sted, 

1 x dagligt 20 gram pr. dag over foderet, eller iblandet mælken i 10 dage før afvænning. 

Gedekid og lam: Dette foder må kun anvendes i en mængde på indtil 10 g pr kg af det daglige foder. 

Gedekid 2 x / lam 1x dagligt 2,5 gram iblandet mælken i de første 10 dage efter fødslen eller efter 

ankomst fra andet sted, 

Gedekid 1 x dagligt 5 gram / lam 2,5 gram pr. dag over foderet, eller iblandet mælken i 10 dage før 

afvænning. 

Føl:Dette foder må kun anvendes i en mængde på indtil 10 g pr kg af det daglige foder. 

2 x dagligt 10 gram iblandet mælken i de første 10 dage efter fødslen, 

1 x dagligt 10 gram pr. dag over foderet, eller iblandet mælken i 10 dage før afvænning. 

Skal helst anvendes inden : Expiry date 

Godkendelsesnummer : αNL01979 Code: 71421.122 
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