
Kunde:

Job:

Rekvnr:.

Etiket nr:

hl-repro ordre nr:

Format:

1. Korrektur:

Afgoldningsplast

-

EL 50540

-

3299577

148 x 209,25 mm

18-09-20 Lak:

Dato: Underskrift:

Godkendt dato:

Upload dato:

Kliché lev. dato:

         Job lavet af:  Jan Nielsen
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Tlf.: 70 25 21 80

EAN Kodenr.: -

Profil/GMG kurve:.: -

Papirtype:

Farver:
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Cyan

2
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3
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Yellow

4
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Black

Denne sag er modtaget på elektronisk medie og videreforarbejdet elektronisk.
Hvis denne sag Indeholder EAN kode, er denne udskiftet og checket OK, for at sikre, at Ean koden
kan aflæses. Hl-repro anbefaler kodens mindste størrelse er 80%.
Vi gør Jer derfor opmærksom på, at tidligere godkendte print - som ikke er lavet hos os - og denne
korrektur muligvis ikke stemmer overens.
Læs derfor venligst korrektur!

Scanlabel

Kan anvendes i økologisk mælkeproduktion i overensstemmelse med forordning (EF)
nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008

Tilskudsfoder
Mineralsk tilskudsfoder, som mindsker mælkeydelse i forbindelse med afgoldning af malkekøer

Egenskaber
Afgoldningspasta ØKO virker appetitregulerende og nedsætter koens mælkeproduktion.
Afgoldningspasta ØKO anvendes for at mindske koens yverspænding og for at reducere mælkeløb
efter afgoldning. Afgoldningspasta ØKO består af en kombination af salte, der mindsker
mælkeydelsen ved en fysiologisk forsuring af koen.

Brugsvejledning
Plastiktuben med Afgoldningspasta ØKO monteres i indgiver-pistolen og toppen af spidsen skæres af.
Hold koens mund åben med den ene hånd og placer spidsen af indgiver-pistolen på det bagerste af
tungen. Tryk Afgoldningspasta ØKO langsomt ud af tuben, så koen får tid til at synke.
Lad indgiveren følge koens hovedbevægelser, således at tubens spids er placeret på tungeroden
under hele indgivelsen. Afgoldningspasta ØKO indgives lettest, når pastaen har stuetemperatur.
Evt. kan tuben opvarmes i rent, lunken vand i 15 minutter inden indgivelse.
Koen malkes sidste gang et døgn efter indgivelse af Afgoldningspasta ØKO, og afgoldes herefter
i overensstemmelse med den normale besætningsprocedure.

Sammensætning
Magnesiumklorid
Magnesiumsulfat
Calciumkarbonat

Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssigt: Fodersalt
Teknologiske: Se nedenfor

Analytiske bestanddele
Vand: 53,8%
Råaske: 29,4%
Råprotein: <0,5%
Totalindhold, råfedt: <1,0%
Træstof: <0,3%

Nettovægt
390 gram pr. tube

Håndtering
Skal helst anvendes inden: To år fra produktionsdato 
Opbevares tørt og ikke for koldt

Producent D&K Shoppen
shop.dkg.nu

Afgoldningspasta ØKO


