
PulmoFeed
Aanvullend diervoeder voor kalveren voor een stabiele groei

Distributeur in Nederland:  Feed Farm BV
  Zaltbommel
  0418-683807

Kalveren en hun gevoeligheid voor luchtweginfecties.
Bij jonge kalveren begint pas na 4 weken de ontwikkeling van  
de longen. Deze longen zijn na 1 jaar volledig ontwikkeld.  
Vooral in de eerste 3 maanden is het longvolume bij kalveren, ten opzichte van het lichaamsgewicht, zeer klein. 
Hierdoor zijn kalveren extra gevoelig voor luchtweginfecties met vaak verstrekkende gevolgen. Niet alleen tijdens 
de opfokfase maar ook in een latere levensfase kunnen deze infecties nog schadelijke gevolgen hebben. In het 
bijzonder in jaargetijden met sterke temperatuurwisselingen (herfst/voorjaar) en in perioden met hoge ziektedruk 
kunnen kalveren snel geïnfecteerd worden. Van de totale sterfte bij kalveren komt ca. 25 % voort uit luchtweg- 
infecties. Naast sterfte is ook aangetoond dat kalveren met een luchtweginfectie op jonge leeftijd, als melkkoe 
duidelijk minder presteren.

De werking van PulmoFeed ter ondersteuning van het jonge kalf.
Met PulmoFeed wordt het kalf op natuurlijke wijze ondersteund. Het bevat een groep extracten van de plant  
pluimpapaver, waarvan bekend is dat ze eetlust- en algemeen weerstandsverhogend werkt. Tevens is van deze 
groep extracten bekend dat ze een generiek ontstekingsremmend effect heeft. Naast deze stof bevat PulmoFeed 
een hoog niveau aan vitaminen en sporenelementen. Van het hoge vitamine E- en seleniumgehalte is bekend dat 
het immuniteitsbevorderend werkt. Pulmofeed ondersteunt het kalf in de moeilijke eerste maanden. 

Voordelen van PulmoFeed.
PulmoFeed wordt door de kalveren als zeer smakelijk ervaren en wordt daarom goed opgenomen, ook door zieke 
dieren met verminderde eetlust. Het kan, zowel preventief als curatief, als onderdeel van een behandeling worden 
toegepast. PulmoFeed ondersteunt het kalf in de moeilijke beginfase. Juist in periodes met hoge infectiedruk en in 
het voor- en najaar is PulmoFeed een probaat middel om de weerstand van kalveren te verhogen om een  
ongestoorde groei te realiseren.

Behandeling met PulmoFeed.
Preventief:
 • gedurende de melkperiode 5 gram per dier per dag in de melk mengen.
Bij problemen met verminderde weerstand en/of luchtweginfecties:
 • gedurende de melkperiode 10 gram per dier per dag in de melk mengen. 

PulmoFeed: voor een ongestoorde groei.
• Bevat extracten van de pluimpapaver, waarvan bekend is dat ze ontstekingsremmend werken.
• Bevat zeer goed opneembare, organische sporenelementen.
• Een hoog vitamine E- en seleniumgehalte ondersteunen de immuniteit.
• Zeer geschikt ter preventie van groeistoornissen in de melkfase bij kalveren.
• Eenvoudig toe te passen.

Aan de achterzijde vindt u de samenstelling en de aanwijzingen voor het gebruik van PulmoFeed.



PulmoFeed

ANALYSE

INDICATIES

Ruw eiwit 4,0 %
Ruw vet 10 ,0 %
Ruwe celstof 0,2 %
Ruw as 7,0 % 

Calcium 4,5 %
Fosfor 0,2 %
Natrium 0,2 % 

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN

Vitamine A (E672) 800.000 IE
Vitamine D3 (E671) 80.000 IE
Vitamine E   6.000 IE
Vitamine C   3.600 mg
Vitamine B1    540 mcg

Koper (E4)  (als glycine-koperchelaat, hydraat) 80 mg
Zink (E6)  (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 600 mg
Mangaan (E5)  (als glycine-mangaanchelaat, hydraat) 600 mg
Selenium (E8)  (als natriumseleniet) 5,7 mg

PRODUCENT

Voor het stabiliseren van de groei van kalveren rondom het spenen. Vooral in periodes met
sterke temperatuurschommelingen (voorjaar/herfst) of bij andere negatieve invloeden (bv. omstallen).

INGREDIËNTEN

Dextrose, weipoeder, geraffineerd plantaardig vet (palmolie, kokosolie).

Aanvullend diervoeder voor kalveren voor een stabiele groei

BEWARING

Opslag bij kamertemperatuur (15˚-25˚C). Buiten bereik van kinderen houden.

TOEDIENING & DOSERING

Preventief:
Gedurende de melkperiode 5 gram per dier per dag in de melk mengen.

Bij problemen met verminderde weerstand en/of luchtweginfecties:
Gedurende de melkperiode 10 gram per dier per dag in de melk mengen.

PulmoFeed wordt geproduceerd op GMP-Iocatie nummer 18973.
Registratienummer fabrikant DE NW 113866.

HOUDBAARHEID

Voor houdbaarheid zie datum op het etiket.

Emmer van 3 kg.

DISTRIBUTEUR

Feed Farm BV, Bommelsekade 7, NL-5301 KL  Zaltbommel.

INHOUD

per kg

......... natuurlijk beter


