
NÄRINGSÄNDAMÅL                                                              
Dietiskt tillskottsfoder med särskilt näringsändamål:
hög nivå av elektrolyter och lättupptagliga kolhydrater. 
Används om det föreligger risk för matsmältningsproblem 
och diarré. ”Kan användas i ekologiskt lantbruk i överens-
stämmelse med förordningen (EG) nr. 834/2007 och (EG) nr. 
889/2008”

EGENSKAPER
Jäst elektrolytprodukt – i � ytande form – som späds ut i 
 vatten och ges för att stabilisera vätske- och elektrolyt-
balansen hos kalvar och smågrisar och under perioder där 
det � nns risk för diarré. AgroLyt Liquid innehåller energi och 
elektrolyter (Na, K, Cl – SID värde: 78, samt järn och zink).

BRUKSANVISNING
Kalvar: Blanda 40 ml AgroLyt Liquid per liter vatten (45°C). 
Ge så pass mycket av drycken som djuret vill dricka tre 
gånger om dygnet under 3-4 dagar. Om diarrén inte har 
upphört efter detta så kontakta veterinären. Eventuellt 
kan AgroLyt Liquid kombineras med Hydral som blandas i 
mjölken och ges tre gånger dagligen.

Smågrisar: Blanda 40 ml AgroLyt Liquid per liter vatten 
(45°C). Ge så pass mycket av drycken som djuret vill dricka 
tre gånger om dygnet under 3 dagar.

”Det rekommenderas att konsultera en veterinär innan 
användning”.

✆ Vxl 036-71 10 00    •    Dan Rudelöv 0708 - 60 40 28    •    Anita Kufeldt 0738 -15 79 96  
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AGROLY T LIQUID
Jäst elektrolyt-dryck med järn och 
zink till kalvar och smågrisar.

SAMMANSÄTTNING                                                     
Dextros (ekologisk), natrium-
vätekarbonat, natriumklorid, 
kaliumklorid                                                           

TILLSATSER, MG/KG:                                                          
Näringsmässiga:
Zn, zinksulfat, monohydrat 345                                                                                                                                      
Teknologiska:                                         
Citronsyra                                                               

ANALY TISKA BESTÅNDS
DELAR                                                              
Råprotein 00,20 %
Råfett < 01,00 %
Råaska 12,50 %
Växttråd < 00,30 %
Vatten 64,10 %                                                           
Natrium, Na 06,50 %                                                     
Kalium, K 02,60 %                                                                
Klorid, Cl 05,50 %                                                             
Lysin, g/kg: < 00,10 g                                                             
Metionin, g/kg: < 00,10                                                

NETTOVIKT:
5-litersdunk                                                                                

BATCHNR:
Se batch- och datumetikett.

BÄST FÖRE:
Se batch- och datumetikett.
Tillverkat två år innan minsta 
hållbarhetstid.

FÖRVARING:
Kyligt och torrt.                                

AUTENTISERINGSNUMMER:
208-R 574 713

Eti. nr. 05-061


