VitaMilk Kalv
VitaMilk Kalv er en mysebasert, norskprodusert melkeerstatning der hovedbestanddelen er norsk
mysepulver. Melkeerstatningen har et protein- og fettinnhold som vil gi en god tilvekst, og den er tilsatt alle
nødvendige vitaminer og mineraler som kalven trenger. VitaMilk Kalv er svakt syrnet og kan benyttes både i
bøttefôring og i automat.

Innhold og analytiske bestanddeler

Bruksanvisning:








Veiledende dosering: 130-140 g pulver per liter
vann eller 1 kg pulver til 7 liter vann.
Mål opp 2/3 av vannet som skal ha en temperatur
på rundt 50⁰C. Bruk termometer.
Vei opp pulver og ha dette i vannet, rør kraftig med
en visp til alt pulveret er oppløst.
Tilsett resten av vannet og rør om. Ferdig utblandet
melkeerstatning skal ha en temperatur på 37-40⁰C
ved utfôring. Bruk termometer.
Alt utstyr som benyttes (bøtter, visper, smokker og
annet) bør rengjøres daglig.
Ferdig utblandet melkeerstatning skal benyttes
innen et døgn.
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Næringsinnhold
Protein
Fett
Aske
Trevler
Laktose
Lysin
Metionin
Kalsium (Ca)
Fosfor (P)
Natrium (Na)
Tilsetningsstoffer
Vitaminer
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K3
Vitamin C
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacin
Pantotensyre
Folinsyre
Mikromineraler
Jern (Fe)
Mangan (Mn)
Sink (Zn)
Kobber (Cu)
Jod (I)
Selen (Se)

21 %
18 %
8%
0,2 %
47,3 %
16 g/kg
4 g/kg
5,5 g/kg
4,8 g/kg
7 g/kg

25 000 IE/kg
4 500 IE/kg
300 mg/kg
5 mg/kg
300 mg/kg
14 mg/kg
8 mg/kg
8,3 mg/kg
0,08 mg/kg
42 mg/kg
19 mg/kg
0,9 mg/kg
150 mg/kg
40 mg/kg
190 mg/kg
10 mg/kg
1,3 mg/kg
0,4 mg/kg

Fôringsveiledning
Mengdene er veiledende. Justeres etter størrelse på kalven.
0-5 dager:

Gi kalven råmelk så tidlig som mulig og senest 5 timer etter fødsel.
Gi inntil 2 liter råmelk av god kvalitet 3-4 ganger i løpet av første
levedøgn. Benytt kolostrometer for å sjekke kvaliteten på råmelka.
Tildeling av mye råmelk vil gi kalven et bedre immunforsvar og gjøre
den mer robust. Gå gradvis over til melkeerstatning ved 4-5 dager.

5 dager - 3 uker:

Gi 2-3 liter melkeerstatning to ganger daglig.
Er kalven liten kan 2 liter to ganger per dag passe.
Følg med på gjødselkonsistensen.

4-6 uker:

Gi 3 liter melkeerstatning to ganger daglig.

7-8 uker:

Reduser melkemengden gradvis. Redusert melkemengde vil trigge
kalven til å spise mer kraftfôr og er en forutsetning for et tidlig
kraftfôropptak. Kalven kan avvennes melk når den spiser ca. 1 kg
kraftfôr per dag. Dersom kalven ikke er frisk rundt planlagt
avvenning bør avvenningen utsettes.

Tilby kalven kraftfôr tilpasset kalver og grovfôr av god kvalitet i løpet av første leveuke.
Tilgang til kraftfôr vil gjøre at kalven utvikler drøvtyggerfunksjonen fortere sammenlignet med
kun melk og grovfôr. Gi nytt fôr hver dag og fjern gamle rester.
Kalven skal også tilbys rent drikkevann, helst lunkent. Vent minst 30 minutter etter melkefôring
med å tildele vann for å unngå overfylling av løypemagen.

Råvarer: Mysepulver fra Tine Meierier, vegetabilsk
fett, hveteproteinkonsentrat,
soyaproteinkonsentrat, premiks, sukker
Holdbarhet: 12 mnd fra produksjonsdato.
Sekkestørrelse: 25 kg
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