Perfekt kalciumbalance
omkring kælvning

X-Zelit® Complete
X-Zelit Complete er en blanding af førsteklasses goldkomineraler og -vitaminer og X-Zelit,
som bliver indkapslet i Vitacaps. Fordelene er følgende:
X-Zelit
X-Zelit er patenteret for dets egenskaber til forebyggelse af klinisk og subklinisk
hypocalcæmi. X-Zelit sikrer, at koen er i stand til at regulere kalciumniveauet
omkring kælvning og dermed få en lettere laktationsstart.
Dette er konstateret i reducerede tilfælde af stofskiftesygdomme, lavere celletal og
højere mælkeydelse.
Mere end 50 % af alle køer rammes af subklinisk hypocalcæmi i laktationsstarten. Køer
med subklinisk hypocalcæmi vil normalt ikke blive behandlet, men det vil betyde en
reduceret produktion.
Goldkomineral
En komplet mineraltilførsel i goldperioden har stor betydning for den kommende
laktation. E-vitamin og selengær kan f.eks. reducere tilfældene af mastitis og
reducere celletallet. Selengær vil desuden have en positiv effekt på kalvenes
overlevelse. Produktet indeholder naturligt E-vitamin, som drøvtyggere bedre kan
optage end syntetisk E-vitamin.
Vitacaps
Produktet er indkapslet med hvedestivelse, en patenteret produktionsteknologi, som
beskytter de varmefølsomme vitaminer.

Betydningen af en god laktationsstart
Kalcium har stor betydning for koens muskelfunktion og immunforsvar. Forebyggelse af
af et fald i blodets kalciumindhold vil derfor reducere sygdomshyppigheden og forøge
produktionseffektiviteten.
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Effekten af X-Zelit® Complete
Produktet tildeles med 400 gram pr. dag i hele goldperioden og dermed bliver
den praktiske tildeling meget mere simpel i forhold til tildeling af normal X-Zelit.
Gårdforsøg har vist, at X-Zelit Complete er et godt alternativ til standardtildelingen af X-Zelit.
Praktiske forsøg påviste desuden en reduktion på 7 - 16% i antal køer med
celletal over 200.000. Derudover viste en måling af koens ydelse gennem
laktationsstarten at køer, som havde fået X-Zelit Complete gennem hele
goldperioden gav over et halvt kg mere mælk end de køer, som ikke fik tildelt
X-Zelit Complete.
Landmænd har udtalt, at brugen af X-Zelit Complete har resulteret i: Reducering
af antal af mælkefebertilfælde, forbedring af råmællkskvalitet og laktationsstart.

Indholdsgaranti:
0,1 % Calcium
0,6 % Fosfor
5,0 % Magnesium
5,3 % Natrium
1,3 % Svovl
Sammensætning:
Korn
X-Zelit®
Mineraler
Vegetabilsk fedt
Tilsætningsstoffer
Konserveringsmidler
Kiselgur
Sepiolit
Antiklumpningsmiddel
Tilsætningsstoffer (garanti pr. kg):
260.000 IE
A-vitamin
43.300 IE
D3-vitamin
3.250 IE
E- vitamin (naturlig)
1.679 mg
Mangan-(II)-oxid, (E5)
1.356 mg
Kobber-(II)-sulfat, pentahydrat (E4)
2.153 mg
Zinkoxid (E6)
66,05 mg
Calciumjodat, anhydrous (E2)
15,88 mg
Kobolt-(II)-carbonat, coatet, granuleret (3b304)
14,30 mg
Natriumselenit (E8)
2.954,55 mg
Selenomethionin produceret af Saccharomyces cerevisiae 		
		
(CNCM-3399) (Selenberiget gær, inaktiveret) (3b8.12)
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