
Farm-O-San Rediar 
Een razendsnelle oplossing 
voor kalverdiarree!



Toediening en gebruiksaanwijzing
Blijf bij lichte vormen van diarree (kunst)melk voeren waaraan 25 g 
Farm-O-San Rediar per liter is toegevoegd. Of maak een oplossing met 
50 g Farm-O-San Rediar per liter water en geef deze oplossing tussen de 
melkvoedingen door.

Sla in ernstigere gevallen van diarree één of twee melkvoedingen over en 
geef in plaats daarvan ad libitum een elektrolytoplossing met 50 g Farm-O-San 
Rediar. Ga geleidelijk weer op  melkvoeding over door drie maal per 
dag 1,5-2 liter melk met 25 g Farm-O-San Rediar per liter te geven.
Vanaf een leeftijd van 3 dagen dient een kalf altijd beschikking te hebben over 
vers drinkwater.

Samenstelling Per kg product:

Lactose 43,5%

Natriumchloride 5,3%

Natriumbicarbonaat 4,5%

Kaliumfosfaat 1,5%

Vitamine A 40 500 IU

Vitamine D3 2 550 IU

Vitamine E 2 130 IU

Mangaan 138 mg

Zink 165 mg

Koper 9 mg

Enterococcus faecium 40x109 CFU

Diarree: een grote bedreiging voor jonge kalveren
Diarree vormt een grote bedreiging in de eerste weken van het leven van 
een kalf. Diarree veroorzaakt een verlies aan elektrolyten en water en leidt 
tot een verminderde melkopname. Uiteindelijk leidt dit proces door verlies 
aan voedingsstoffen en het gebrek aan melk tot dehydratatie, een verstoorde 
elektrolytenbalans, acidose en een negatieve energiebalans met uiteindelijke 
dood to gevolg.

Farm-O-San Rediar, een smakelijke oplossing 
voor kalveren met diarree
Farm-O-San Rediar is een aanvullend dieetvoeder dat is samengesteld volgens 
de laatste inzichten omtrent osmolaliteit bij kalverdiarree.  De verhouding 
tussen de elektrolyten, suikers en buffers zorgen ervoor dat kalveren maximaal 
ondersteurnt worden. Daarnaast vormt Farm-O-San Rediar een gellaag in 
de darm om de darmwand te beschermen. Farm-O-San Rediar is bijzonder 
smakelijk en daarom nemen (zieke) kalveren het graag op.

Algemene informatie
Type voer:   Aanvullend dieetvoeder voor opfokkalveren tot een 

leeftijd van 6 maanden voor stabilisatie van de 
water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de 
fysiologische vertering

Verpakking: 3,5 kg emmers
Houdbaarheid: 12 maanden
Bewaarcondities:  Koel, donker en droog bewaren  

in gesloten verpakking

Farm-O-San in een merk van Trouw Nutrition, onderdeel van Nutreco. Voor meer informatie www.farmosan.nl
Trouw Nutrition, Nijverheidsweg 2, 3881 LA Putten
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