FODERPLAN
Tilberedning:
n Afvej pulveret så nøjagtigt som muligt
n Fyld mixeren med den ønskede mængde vand (50-60°C)
n Tilsæt derefter min.130 g mælkepulver pr. liter færdigmælk
– se Nukamel blandetabel
n Lad mixeren køre i 1 til 5 minutter

Kvalitetsprodukter med tradition

n Nukamel er verdens mest solgte mælkeerstatning

NUKAMEL BLANDETABEL
Liter vand
		
18,0
36,0
54,0
72,0
90,0

Min. 130 g
pr. liter vand
2,8 kg
5,6 kg
8,3 kg
11,1 kg
13,9 kg

Liter færdig		
mælk
20
40
60
80
100

VEJLEDENDE FODERPLAN
Alder
1 døgn
		
1 uge
2 uge
3 uge
4, 5 og 6 uge
7 og 8 uge
9, 10, 11 og 12 uge

Mælkemængde pr. dag
3-4 liter råmælk af høj kvalitet
inden for de første 6 timer
mælkeerstatning efter behov (optrapning)
2 x 3 liter mælkeerstatning
2 x 3½ liter mælkeerstatning
2 x 4 liter mælkeerstatning
2 x 3½ liter mælkeerstatning
2 x 3 liter mælkeerstatning

Det bedste resultat opnås ved en mekanisk (mixer) blanding af mælkepulveret, idet man herved sikrer en 100% opløsning med en deraf følgende
bedre fordøjelighed for kalven.
n Udfodringstemperatur til kalven bør være 40°C
n For at opnå en drikketemperatur på 40°C er det bedst at opløse 		
pulveret i ca. ¾ af vandet. Vandet skal have en temperatur på 50-60°C.
Derefter tilsættes resten af vandet, der skal have stuetemperatur
n Benyt kalvestarter fra 1. levedøgn samt vand fra dag 1
og hø efter behov
n Alle materialer, der kommer i berøring med mælken, skal holdes 		
MEGET RENE. Vask først af i koldt vand, derefter i varmt vand
n Foderplanen er kun vejledende. Det er muligt, at de i tabellen 		
anførte mængder er for små til nogle kalve, mens andre har brug 		
for større mængder
n Kontroller regelmæssigt afføringens konsistens og farve
og i øvrigt dyrenes generelle sundhedstilstand

Nukamel opfandt recepten på mælkeerstatninger
og har fra begyndelsen investeret meget i forskning
og udvikling. Nukamels koncept handler om at
producere mælkeerstatninger, der gør det muligt at
opnå de bedste resultater med hver eneste
kalv, når det gælder dyrets sundhed og tilvækst.
Nukamel har været lig med kvalitet og effektivitet i
50 år, og har i dag en førende plads på verdensmarkedet inden for mælkeerstatninger til unge dyr.
Hele sortimentet bliver markedsført globalt med
stor succes. Halvdelen af produktionen sælges i
EU, mens den anden halvdel eksporteres til øvrige
verdensdele.
Mælkeerstatningernes formulering og sammensætning bliver optimeret af et hold agronomer og
ingeniører.

Mælkeerstatningerne fremstilles på moderne fabrikker efter metoder, der er ISO- og GMP+ certificerede.
Produktionen følges automatisk fra modtagelse af
råvarer til slutproduktets afsendelse.
Kvalitetskontrol gennemføres på alle produktionstrin for at sikre, at produktet lever op til de kvalitetskrav, der til enhver tid er gældende. Desuden gennemføres løbende fordringsforsøg med kalve.
Brødr. Ewers kan med forhandlingen af Nukamels
mælkeerstatninger tilbyde dine kalve kvalitetsprodukter, fra verdens førende producent af mælkeerstatninger.
Uovertruffen kvalitet,
fornyelse og smag…
Kunsten at få dyr til at vokse

Til indkøbte kalve er det tilrådeligt at anvende en mere ensartet
foderplan de første 14 dage.
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Nukamel Blå – komælkserstatning
n indeholder 60% skummetmælkspulver
n naturligt syrnet(fermenteret), pH ca. 6,0 i opløsning
n særdeles velegnet til spædekalve og jersey kalve fra 2. dag
n anvendes til både opdræt og tyrekalve
n kvalitetsprodukt, der altid giver sunde kalve og stor tilvækst

Emulsizym®
en Nukamel teknologi

Nukamel Violet – komælkserstatning
n indeholder 30% skummetmælkspulver
n tilsat syre
n velegnet til spædekalve fra 2. dag
n kan anvendes til iblanding i komælk
n sikrer god og stabil tilvækst i kalvestalden

Emulsizym ® kombinerer følgende egenskaber:

Nukamel Gul – komælkserstatning
n høj fordøjelighed af protein i mælkeerstatningen
n tilsat syre
n indeholder kokosolie og smørfedt som energikilde
n anvendes til spædekalve af store racer fra 2. dag
n kombinerer gode vækstresultater med økonomisk indsats
Fokkamel Plus – komælkserstatning
n vallebaseret mælkeerstatning
n naturligt syrnet(fermenteret), pH ca. 5,5 i opløsning
n højt indhold af kokosolie
n anvendes til kalve af store racer og til opblanding i komælk
n økonomisk og prisstabilt produkt, der giver rigtig gode resultater
Fokkamel Extra – komælkserstatning
n vallebaseret mælkeerstatning
n tilsat syre
n anvendes til kalve af store racer
n billigt og prisstabilt produkt, der giver fornuftige resultater

n Alle mælkeerstatninger kan anvendes i mælkefodringsautomater
n Alle mælkeerstatninger er tilsat Emulsizym®, et fordøjelsesenzym,
der forbedrer vækst og sundhed
n Alle mælkeerstatninger har fuld vitaminisering,
især E-vitamin er højt med 300 mg/kg
n Alle mælkeerstatninger leveres i 25 kg sække

Emulsizym® anvendes i mælkeerstatninger, for at erstatte antibiotiske vækstfremmere.

n de antibakterielle egenskaber af korte og
mellemlange fedtsyrer fra smørfedt
n bioaktive peptider, der stammer fra gæring
n næringsstof emulgator, der øger opløseligheden
og optagelsen af fedt
Alle mælkeerstatninger indeholder det registrerede koncept
Emulsizym®.
Dette koncept har bevisligt forbedret både tilvækst og sundhed.
Emulsizym® forbedrer fordøjelse og formindsker bakteriel vækst i
tynd- og tyktarmen, de sygdomsfremkaldende bakterier får derfor
ikke en chance for at udvikle sig.

