
Mind the Immunity Gap
Dia Stop

Utmaningar inom kalvproduktionen

För en frisk kalv är livets första veckorna särskilt viktiga eftersom skyddet från kossans råmjölk minskar men djuret ännu inte har utvecklat ett 

fullgott immunsystem. 

Bristen på råmjölk, eller råmjölk av dålig kvalitet, och stress kan ha negativ inverkan på magen och tarmarna. Detta uppstår på grund av att 

kalvarna inte har tillräckligt skydd mot patogener, som bakterier och virus. Det får ofta drastiska effekter på djurens utveckling och kan till 

och med vara livshotande i vissa fall.

Åtgärder att vidta

www.ew-nutrition.com

Naturliga antikroppar från ägg fungerar 
på samma sätt som råmjölken från kon

Blockerade patogener 
får inte fäste
på tarmväggarna

Bindning av äggantikroppar 
med patogenernas epitoper

Förhindrar att patogener 
skadar tarmväggarna

Inte lika svåra effekter 
på tarmkanalhälsan

Daglig viktökning



Vid risk för, under eller 
efter matsmältningsproblem 

(diarré)

I fall med svår diarré

1 - 7 dagar

1 - 3 dagar

Tillämpning

50 gram per kalv och dag
(2 x per dag 25 g upplöst i vanlig mjölk, 
mjölkersättning eller vatten – ca. 35 °C)

Avbryt matningen med mjölk! 
100 gram per kalv och dag 

(2 x per dag 50 g upplöst i 2 liter varmt – 
ca. 35 °C – dricksvatten eller mjölkersättning)

Recommendation

EW Nutrition GmbH    Hogenbögen 1  -  49429 Visbek (Germany)  Phone +49 4445 9868-0
www.ew-nutrition.com

Kommersiell förpackning: Hinkar med 2 kg eller 7,5 kg 

Mind the Immunity Gap
Dia Stop

Följder av immunitetsbrist

Kalvarna födds utan immunitetsskydd. Kvaliteten på kossans råmjölk 
varierar och ofta innehåller råmjölken för låga mängder av 
antikroppar, eller immunglobuliner. Så även om råmjölken börjar ges 
på ett tidigt stadium och i tillräckliga mängder, betyder det inte att 
det helt förhindrar immunbrist hos kalvarna. 

Under sådana perioder med låg immunitetsstatus är kalvarna särskilt 
känsliga för sjukdomar. En hög dödlighet, samt även sjuka djur med 
dålig tillväxt, ger en negativ inverkan på gårdens lönsamhet. Tre 
fjärdedelar av alla kalvar som dör gör det på grund av diarré.
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Komplementfoder för kalvar

•  Med naturliga antikroppar från ägg

•  För livets första dagar

•  Enkel att använda

•  Särskilt komplementfoder för kalvar under
   uppfödning, för en extra tillförsel av vitaminer,
   probiotika och torkat äggpulver (naturliga
   antikroppar) med snabb verkan

Dina fördelar

Färre diarré-
behandlingar

Högre daglig 
viktökning

Förbättrad 
foderom-

vandlingsförmåga

Förbättrad 
lönsamhet

Calf Paste
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