Blå Elevage, valle
Mælkeerstatning til kalve

Blå Elevage, valle er en vallebaseret mælkeerstatning til kalveopdræt, med et højt indhold af mælkeprodukter,
med høj ernæringsværdi og protein.
Råvarerne fra mælkeprodukter er specielt udvalgte for at få en mælkeerstatning med et højt proteinindhold,
som også er letfordøjeligt.
Blandingen af vegetabilsk protein er valgt ud fra opløselighed og fordøjelighed. Medvirker til et højt protein
niveau, som er med til at minimere risikoen for ernæringsproblemer.
Indeholder vegetabilsk fedt, valgt på basis af: emulsion og stabilitets kriterier, samt lav drikketemperatur.
Blandetemperatur mellem 45 og 50°, udfordringstemperatur mellem 39 og 41° Blå Elevage, valle er
pasteuriseret, homogeniseret og spraytørret, dette har stor betydning for kalvens udnyttelse af
næringsstoffer, samt produktets stabilitet.
Blå Elevage, valle er tilsat probiotika, som har en positiv indvirkning på tarmfloraen, og enzym afsondringen.
Blå Elevage, valle er tilsat organisk selen for at øge biotilgængeligheden af dette mikromineral.
Blå Elevage, valle er velegnet til både spande og automatfodring.
Dette produkt er udviklet og produceret I henhold til SDVF (French Calf-rearing Syndicate)

Sammensætning:
Vallepulver
Valleprotein koncentrat
Vegetabilsk fedt/olie
Vallepulver delv. afsukret
Hvedegluten
Forblanding
Vegetabilsk protein
Gærcellevægsekstrakt
Hvedestivelse

Vitaminer & mineraler:
37,0 %
25,0 %
17,5 %
8,0 %
6,0 %
3,2 %
2,5 %
0,4 %
0,4 %

Indholdsgaranti:
Energi pr. 100 kg
Råprotein
Råfedt
Råaske
Træstof
Vand

142 FEK
21.5 %
19.0 %
8,0 %
0.1 %
< 5,0 %

Sække af 25 kg
Anvendes 12 måneder fra produktionsdato.
Opbevares mørkt og køligt på rent og tørt sted,

Vitamin
Vitamin
Vitamin
Vitamin
Vitamin
Vitamin
Vitamin

50 000 U.I. / kg
10 000 U.I. / kg
300 mg / kg
5 mg / kg
10 mg / kg
300 mg / kg
2,5 mg / kg
7 mg / kg

kobber
Selen**

0,3 mg / kg

150 mg / kg
Jern
* incl. 100 mg/kg d-alfa-tokoferol
* *0,1 mg/kg organisk bundet selen

Indeholder:
Probiotika
Emulgerings- og antiklumpmiddel
Smagsstoffer
Stabiliseret med antioxydant: Propyle
Gallate – BHT

Disse data er udelukkende baseret på erfaring, og gives kun som information.

Salg og information: Agro Service Skandinavien ApS
+ 45 86 98 89 11, www.agro-service.net
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