
CALCIUM PHOSPHOR PLUSS 
Forebygging og behandling av melkefeber/ketose hos storfe. 
 

EGENSKAPER: 

 

 Tilskudd av kalsium, fosfor, magnesium, glyserol og niacin 

 

 Forhindrer forekomst av fødsels sjokk 

 

 Kosttilskudd for energimangel og regulerer energiomsetningen 

 

 Anbefales spesielt for høyt-ytende kyr 

 

 Korrigerer raskt, metabolske ujevnheter 

 

 Bidrar til å gjenopprette den riktige balansen mellom Ca: P  

(kalsium:fosfor) 

 

BESKRIVELSE: 

 

Halvparten av høyt-ytende kyr, viser mangel på kalsium og fosfor. Behovet for kalsium og fosfor er ekstra stort 

rett før og rett etter kalving.  

 

Kalsium-propionat - (kalsium-ion) forebygger\behandler melkefeber og øker kalsiumnivået i blodet raskt. (ione-

propionsyre) er en forløper for glukose. Skaper et effektivt buffersystem, gjenoppretter den riktige pH-verdien til vom-

væsken, for derved å forbedre livsbetingelsene for den fysiologiske mikroflora og fauna i vommen. Administreres oralt i 

tilstandene for energimangel som forekommer i kalvingsperioden for å forhindre hypoglykemi (lavt blodsukker) og ketose.  

 

Fosfor - Innvirker på mineralbalansen i kroppen. Den brukes til melkeproduksjon, og er en komponent i skjelett. Fosfor er 

et element som er nødvendig for vekst og utvikling av vommens bakterieflora. Dens mangel er ofte ledsaget av 

kalsiummangel i kalvingsperioden. 

 

Magnesium - Øker effektiviteten av bruken av kalsium og toner opp neuro-muskelsystemet, blodsirkulasjon og 

hjertefunksjon, dets mangel fører til redusert opptak av kalsium fra kroppen. 

 

Glycerol - Energi, gir en økning i blodglukosenivået for å motvirke ketose. 

 

Niacin (vitamin PP, nikotinsyre-amid) - resulterer i en økning av mikrobielt protein i vommen reduserer de negative 

effektene av energiunderskudd ved en økning i blodglukosenivåer. Dekker og beskytter leveren fra fettdegenerering. 

 

BRUK: 

 

Forebyggende: 500g før kalving, gjenta dagen etter om nødvendig. Kan gis 1 gang i døgnet i inntil 3 dager ved behov. 

Gis via flaske, drench gun e.l. 

 

Behandling: 500g pr. dag i inntil 3 dager. 

 

Forpakning: 5kg 
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