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Agrovit® StrongCalf

Agrovit® StrongCalf 
En gavnlig belægning til at stimulere tarmens sundhed

At bevare kalvens tarm sund og rask er stadig første 
prioritet for kalve af malkerace
Omkring 25% af kalvene går igennem en 
udfordring i deres fordøjelsessystem i de første 
par uger af deres liv, og over 50% af dødeligheden
af kalve er relateret til dette. Selv om kalven overlever, 
er det nødvendigt med megen opmærksomhed for 
at sikre, at de vil nå deres potentiale som malkekøer. Men tarmens 
sundhed kan i høj grad styres med et godt forebyggelsesprogram.  

Hvordan forbedrer du tarmsundheden og immuniteten?
Godt management omkring tildeling af råmælk er afgørende. Tildel 
kalven mindst 4 liter råmælk af god kvalitet. Det er det vigtigste måltid 
kalven får i hele sit liv.

Agrovit StrongCalf
Agrovit StrongCalf indeholder proteiner, som danner en belægning på 
tarmvæggen, hvilket stimulerer tarmens sundhed og immunitet.

Disse proteiner danner derefter en beskyt-
tende belægning på kalvens tarmvæg og 
danner komplekser af affald, der udskilles af 
kalven via fæces.

Illustration 2

Proteiner i Agrovit StrongCalf er meget 
modstandsdygtige over for mavesyre. Derved 
fordøjes kun en mindre del i løben, og de 
føres derfor videre til kalvens tarmsystem 
stort set intakte.

Illustration 1
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Nem tildeling af Agrovit StrongCalf 

Tildeling
Det er vigtigt at begynde at tildele Agrovit 
StrongCalf umiddelbart efter at kalven er født, 
for at stimulere tarmens sundhed og immunitet 
så tidligt som muligt. Derfor tilsættes 30 gram 
Agrovit StrongCalf til den første råmælk, og der 
fortsættes med en dosis på 20 gram Agrovit 
StrongCalf pr. dag i en periode på 10-21 dage. 

Emballagestørrelse:
Spande a 4 kg 

Opbevaring:
Opbevares køligt, mørkt og 
tørt. 

Holdbarhed:
18 måneder efter fremstilling

Første råmælk
30 gram

10-21 dage
10 gram pr. fodring

2 gange dagligt 


