
VIKINGDANMARK.DK/VIKSHOP

VikShop
Fri fragt over 750,- eks. moms –  
Leveringstid 2-4 hverdage

Reproduktion og ernæring hænger sammen.  
Derfor har vi, i denne månedsflyer valgt at kigge på 
mineraler og deres effekt på reproduktion. Af produkter 
har vi samlet alle vores forskellige mineraler, fra flydende 
til faste, pulver til gel. Her kan I finde noget til hver af 
koens stadier. På bagsiden finder I en stor nyhed til 
økologer, nemlig After Calving Green. 

Oktober 2021

101141 

AlfaVita – Naturlig E-vit – 5 L
Tilskudsfoder bestående af 100% naturligt biologisk 
aktivt E-vitamin udvundet af solsikke- og sojaolie.

Dosering: Kalve: 2-5 ml dagligt i tre uger. 
Goldkøer: 5 ml de sidste tre  
uger inden kælvning 
Malkekøer: 5 ml dagligt

Pris pr. dunk v/3  

383,-
Pris pr. dunk v/1  
398,-

101635 

Blå SelenBolus – Goldko 
Sikkert vitamin- og mikromineraltilskud, både i 
goldperioden og i startlaktationen. Indeholder seks 
forskellige mikromineraler og ADE vitaminer. 

Dosering: to boli pr. ko to mdr. før kælvning, indgives 
ved goldning.

Pris pr. pk. v/5 

753,-
Pris pr. pk. v/1  
798,-
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Vitaminer/mineraler  
sin effekt på reproduktion
Skrevet af Louise Ring, Salgssupporter, VikShop

En god reproduktion er alfa og omega i en kvægbesætning, 
og mineraler kan have en effekt på denne. Der findes forskelli-
ge niveauer af mineralmangel, blandt andet subklinisk (”usyn-
lige” med det blotte øje) og klinisk (synlig på dyret), og det kan 
til tider være svært at finde de dyr, der er underforsynede. Med 
god management og tilpasning af mineraltildeling til koens 
laktationsstadie kan man minimere risikoen for diverse syg-
domme og en evt. negativ effekt på koens reproduktion. Nogle 
vigtige vitaminer/mineraler i forhold til reproduktion er vitamin 
E, selen, vitamin A og calcium. 

Vitamin E og selen
Perioden som goldko er fysiologisk stressende og er årsag 
til mange produktionssygdomme. I denne periode har koens 
celler svært ved at følge med det øget krav, og de begynder 
at danne flere affaldsstoffer. Disse stoffer laver skader på 
cellerne og skal derfor væk hurtigst muligt. Dette foregår via 
antioxidanter. Vitamin E er en vigtig antioxidant og forbruget 
af denne øges meget i goldperioden. Det er også i denne 
periode, at vitamin E koncentrationen i koens blod er på sit 
laveste. Det kan have flere årsager, hvor den største er koens 
manglende appetit, hvilket fører til et fald i tørstof indtag. Dette 
fald kan ske, fordi der er en reduktion i vomvolumen (fosteret 
optager mere plads end før). Hvis koncentrationen af vitamin E 
i fodret ikke tilpasses i goldperioden, vil koen opleve en øget ri-
siko for produktionssygdomme, samt svage og dødfødte kalve.

I kombination med vitamin E er selen også en vigtig anti-
oxidant, som har effekt på immunforsvaret og reproduktion. 
Selens effekt på fertiliteten skyldes evnen til at reducere risiko-
en for embryondød i de tidlige stadier af drægtigheden. Køer, 
der har selenmangel, har øget risiko for tilbageholdt efterbyrd 
og børbetændelse, samt svage brunst tegn. Disse køer kan 

også opleve en øget risiko for mastitis, eftersom selen påvirker 
både den medfødte og tillærte immunrespons i yveret. Vita-
min E og selens funktioner i kroppen ligner hinanden meget, 
og de er afhængige af hinanden, specielt når de agerer som 
antioxidanter. 

Vitamin A
Vitamin A hjælper med optagelsen af vitamin E og selen og 
er nødvendigt for at opretholde et sundt væv i reprodukti-
onsorganerne. Mangel på dette fedtopløselige vitamin kan 
føre til fortykning af vævet i livmoderen og dermed have en 
negative effekt på udvikling af moderkagen, samt en negativ 
effekt på follikelvæksten. Kvæg kan selv danne dette vitamin 
fra forløberen betacarotene, en substans der findes meget i 
de afgrøder, der bruges til foder. Men betacarotene er også 
en vigtig antioxidant som der også er stor efterspørgsel på i 
denne periode. Men igen, falder optaget af dette vitamin når 
koens foderoptag falder. 

Calcium 
Det er ikke ukendt viden, at calcium er vigtig for koen i 
sammenhæng med kælvning, for at undgå mælkefeber. Men 
calcium har rigtig mange funktioner, blandt andet hjælper den 
med muskelsammentrækninger. Calciummangel kan føre til 
en nedgang i vom funktion, nedgang i foderoptagelse og til 
sidst øges risikoen for negativ energi balance.

Mangel på calcium kan også påvirke insulinproduktio-
nen, som kan have en effekt på musklerne i livmoderen, 
da insulin spiller en rolle i muskelopbygning. Køer, der er 
i underskud, oplever øget risiko for kælvningsbesvær, for 
tilbageholdt efterbyrd og flere dage fra kælvning til første 
inseminering. 
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101549 

Goldko mineralblanding – 25 kg
VikMin mineralblanding med naturligt E-vitamin og 
lav calcium fosfor ratio (2:5). 48 sække på en palle. 
Leveringstid 5-7 hverdage.

Pris pr. sæk v/12 

147,-
Pris pr. sæk v/1  
153,50

101791   

Masterlick Dry Nature
Slikspand med lav calcium:fosfor ratio, samt 50 
mg selen. Produceres i Skotland. Godkendt til 
økologi. 

Pris pr. spand v/3

205,-
Pris pr. spand v/1  
215,-

101796

80 kg balje 
Pris pr. balje v/4 

755,-
Pris pr. balje v/1  
795,-

101553  

Goldko NATUR mineralblanding 
– 25 kg
VikMin mineralblanding med syntetisk E-vitamin og 
lav calcium fosfor ratio (2:5). 48 sække på en palle. 
Leveringstid 5-7 hverdage. Godkendt til økologi

Pris pr. palle v/3 

9.050,-
Pris pr. palle v/1  
9.445,-

Der tages forbehold for trykfejl

Til goldkoen
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100194   

Calcium + ADE – 5 L
Hurtig virkende calciumtilskud med propylenglycol, 
magnesiumklorid og vitaminer til malkekøer, som 
har risiko for mælkefeber.

Dosering: 230 ml 

Pris pr. dunk v/4 

350,-
Pris pr. dunk v/1  
360,-

100476  

Phosphor – Bovisal gel -  
12 x 500 ml
Gel til forebyggelse og behandling af calcium og 
phosphormangel hos køer efter kælvning. I forlængelse af 
calcium-infusionen indgives 1 flaske Phosphor-Bovisal® 
gennem munden. Høj bio-tilgængelighed og god smag. 

Pris pr. pk. 

675,-

100895 

Eco Cal-Fos Drench – 5,1 L 
Calcium og fosfor drench med selen og magnesium til 
mindskelse af risikoen for mælkefeber hos malkekøer. 
Godkendt til økologi. 

Dosering: 4 x 300 ml. 

Pris pr. dunk v/4 

374,-
Pris pr. dunk v/1  
393,-

101979  

Agrovit Calcimax-B – 5 L
Mineraltilskudsfoder til malkekøer med højt indhold 
af calcium i form af lettilgængeligt calciumsalt. 
Mindskelse af risiko for mælkefeber.

Dosering: 200 ml

Pris pr. dunk v/4

299,-
Pris pr. dunk v/1  
321,-

Der tages forbehold for trykfejl

Flydende mineraler
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101396   

Vit E-100 natur m. selen – 
15 kg 
Tilskudsfoder der indeholder 100% naturligt 
aktivt E-vitamin. Effekten af selen kombineret 
med E-vitamin er yderst effektivt, fordi selen 
giver øget vitalitet til kalvene og sikrer robuste 
kalve fra fravænningen. 

Pris pr. dunk v/4 

868,-
Pris pr. dunk v/1  
898,-

101599    

Becoplex® vet injection –  
5 x 100 ml
Til forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel hos 
husdyr som vil bl.a. give sig udtryk i dermatitis, eksem, 
håraffald og appetitmangel. 

Dosering: 
Kvæg: 10-20 ml 
Kalve: 5-10 ml

Pris pr. pk. v/3

410,-
Pris pr. pk. v/1  
420,-

101598  

Ido-E® vet injektion  
5 x 100 ml
Behandling og forebyggelse af E-vitaminmangel. 
E-vitamin optræder som en antioxidant hos kvæg. 

Dosering: 
Kvæg: 10-20 ml 
Kalve: 5-10 ml 

Pris pr. pk. v/3 

422,-
Pris pr. pk. v/1  
442,-

100475   

Chevivit® E-Selen sR – 
100 ml 
Flydende fodertilskud med vitamin E, 
Selen, Vitamin A og Vitamin D3 til kalve. 
Godkendt til økologi. Gives i mælken 
eller direkte i munden efter den første 
colostrum indtagelse. Let at bruge med 
pumpedispenser. 

Pris pr. stk. 

100,-

Der tages forbehold for trykfejl

Flydende vitaminer
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101084  

BoliFlash Calcium – 12stk
En behandling giver 80 gram calcium, af flere 
typer lettilgængelige calciumkilder: Formiat, 
Carbonat og Citrat. Reducerer risikoen for 
mælkefeber. Giver bedre mælkeproduktion i 
starten af laktationen.

Dosering: to boli 

Pris pr. pk v/10 

460,-
Pris pr. pk. v/1  
530,-

100101  

Ca-Pill – 4 stk. 
Indhold: 85 g Calciumacetat - 500 mmol Ca per 
bolus

Dosering: 2 boli 

Pris pr. pk v/10 

137,-
Pris pr. pk. v/1  
142,-

100907  

CalciumPlus Bolus – 35 stk. 
Calciumrig bolus med magnesium og vitamin D3 
til forebyggelse af CalciumPlus Bolus er en hurtig 
opløselig og ikke-ætsende calcium bolus med indhold 
af 45 gram calcium (Ca) pr. bolus, og med magnesium 
og Vitamin D3, der fremmer optagelsen af calcium i 
blodbanerne.

Pris pr. pk. v/5

1.300,-
Pris pr. pk. v/1  
1.350,-

101859   

CaliBol Green
CaliBol Green indeholder to former for calcium 
(en hurtigt og en langsom virkende) og en naturlig 
aktiv form af vitamin D3. Indeholdet af vitamin D3 
understøtter optagelsen af Ca i blodet. På den måde 
øges koncentrationen af calcium i blodet, og risikoen 
for mælkefeber reduceres.

Dosering: to boli

Pris pr. pk.

1.150,-

Der tages forbehold for trykfejl

Calcium bolus
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100090  

Recovin Fosfat Pasta – 
4 stk. 
Fosforholdigt produkt blandet med 
det energigivende stof propylenglykol. 
Fodertilskudet anbefales til køer 
omkring kælvning i besætninger, 
hvor der er særligt lave fosforværdier 
i blodet omkring kælvning. Særligt 
lave fosforværdier ses bl.a. ved nogle 
atypiske tilfælde af mælkefeber.

Dosering: to tuber

Pris pr. pk. v/6 

135,-
Pris pr. pk. v/1  
149,-

100898  

Eco Cal-Fos Pasta - 12 stk.  
Velsmagende calcium-fosfor, magnesium og 
selenpasta til at minimere risikoen for mælkefeber. 
Selen medvirker til at styrke dyrenes immunforsvar. 
Magnesium medvirker til forebyggelse af kramper. 
Godkendt til økologi.

Dosering:  
1. og 2. kalvs køer: en patron otte timer før forventet 
kælvning. 
3. og 4. kalvs køer: tre patroner

Pris pr. pk. v/3

450,-
Pris pr. pk. v/1  
485,-

100085   

Correct Calcipro – 12 stk. 
Correct-Calcipro er en calciumpasta til 
højtydende malkekøer - sammensat og afprøvet 
af danske dyrlæger.

Dosering: 2 tuber

Pris pr. pk. v/5

400,-
Pris pr. pk. v/1  
425,-

Der tages forbehold for trykfejl

Calcium/Fosfor pasta

Har du spørgsmål  
eller produktønsker er du 
velkommen til at kontakte 
VikShop på 30 38 00 29, 

eller info@vikshop.dk
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Masterlick Easy Breather 
Mineralspand som indeholder en kombination 
af menthololie, eukalyptusolie og hvidløg for at 
opretholde frie luftveje. Easy Breather har et højt 
indhold af vitamin A og E og kan anvendes til kalve. 

101850

20 kg
Pris pr. spand v/3 

230,-
Pris pr. spand v/1 

240,-

101857

80 kg
Pris pr. balje v/4 

845,-
Pris pr. balje v/1 

875,-

Der tages forbehold for trykfejl

Aftercalving 
Et højt indhold af lettilgængeligt calcium 
hjælper koen til at sikre tilstrækkeligt calcium til 
mælkeproduktionen. Anvendes som en velsmagende 
energidrik til køer umiddelbart efter kælvning. 

102034

10 kg
Godkendt til økologi

Dosering: 1 kg til 20 liter vand

Pris pr. sæk v/5  

535,-
Pris pr. sæk v/1   
550,-

100284 

16 kg
Dosering: 1 kg til 10 liter vand

Pris pr. sæk v/6  

615,-
Pris pr. sæk v/1   
625,-

Nyhed!  
Nu også til 
økologer


