
Succes E-50000 d-alpha
Flydende tilskudsfoder med naturligt E-vitamin til husdyr

Produktanvendelse
 
1. Succes E-50000 d-alpha anvendes i kritiske 

perioder, som f.eks. omkring løbning, fødsel 
og fravænning.

 En høj biologisk aktivitet sikrer optimal 
optagelse i “stress-perioder”.

 
2. Succes E-50000 d-alpha kan bruges i drik-

kevandssystemer.
 Produktet er særdeles anvendeligt f.eks. via 

medicinblander.

 
3. Succes E-50000 d-alpha kan bruges som 

“topdressing” på tørfoder til enkeltdyr.

 
4. Succes E-50000 d-alpha bør tildeles dagligt i 

de kritiske perioder.
 I stress-perioder vil E-vitamin ikke være et 

depotvitamin, der kan deponeres i f.eks. en 
uge.

Produktorientering
 
1. Succes E-50000 d-alpha indeholder udelukkende 

den biologisk mest aktive naturligt forekommende 
tokoferolforbindelse, nemlig d-alfa-tokoferol, 
udvundet af spiselige vegetabilske olier.

 
2. Adskillige undersøgelser har vist, at koncentration 

af E-vitamin i blod og væv ofte er kritisk lav set i 
forhold til det niveau, der skal til, for at have en 
positiv effekt på immunforsvaret.

 
3. Forskere på Danmarks Jordbrugs Forskning, Fou-

lum, har påpeget, at f.eks. nyfravænnede grise kun 
dårligt optager det almindeligt brugte syntetiske 
E-vitamin. 

 Umiddelbart efter fravænning falder smågrisenes 
produktion af et enzym, som kaldet carboxylester-

 hydrolase (CEH). Dette enzym er nødvendigt for 
at  “klippe” acetatdelen af det syntetisk fremstillede 
E-vitamin, hvilket igen er nødvendigt for at optage 
E-vitamin fra tarmen. Undersøgelser har vist, 
at kun omkring 10-20% af foderets tilsatte, syn-
tetiske vitamin bliver optaget i den første uge efter 
fravænning. Udnyttelsesgraden stiger med alderen, 
fordi produktionen af CEH stiger.

 



Succes E-50000 d-alpha
Flydende tilskudsfoder med naturligt E-vitamin til husdyr

Indholdsgaranti: 
14,10 % Tørstof
  0,00 % Råprotein
  0,00 % Træstof
  0,00 % Råfedt
  0,60 % Råaske
  0,00 % Lysin
  0,90 % Methionin
  0,18 % Natrium
  

 
  

Holdbarhed:
Holdbar 6 måneder fra produktionsdato.

Brugsanvisning:
Med baggrund i den viden, vi har i dag, anbefaler Vitfoss, at specielt fravænnede grise tildeles Succes E-50000 
d-alpha i en periode på 2-3 uger umiddelbart efter fravænning. Øvrige dyrekategorier må ligeledes forventes at 
have en bedre udnyttelse af naturligt E-vitamin.

Som forebyggelse og ved små problemer anvendes laveste norm.
Ved større problemer anvendes højeste norm.

Svin:  
Smågrise  0,2 - 0,5 ml/dag
Slagtesvin 2  -    5 ml/dag
Søer  5 -  10 ml/dag
 

Kreaturer:  
Kalve  3 -    6 ml/dag
Ungdyr  3 -    8 ml/dag
Køer  12 -  30 ml/dag

Pakningsstørrelse:
5 ltr.

Tilsætningsstoffer: 
Garanti pr. kg:
Ernæringsmæssige:
33.557 mg DL-alfa-tokoferol*)

*) Vitamin E, naturligt (3a700) 50.151 IE

Teknologisk:
80.000 mg Glyceryl polyethyleneglycolricinoleate (E484)

Sammensætning: 
Vand
Tilsætningsstoffer
Fodersalt
Kaliumsorbat (E202)
Natriumbicarbonat
Fosforsyre 75% (E338) 

Heste:  
Føl og ponyer  5 -  10 ml/dag
Store heste  10 -  20 ml/dag
 

Fjerkræ:  
Æglæggere  0,5 -    1 ml/kg fuldfoder
Slagtekyllinger   1 - 2,5 ml/kg fuldfoder
 

Andre dyrearter:  
Får  1,5 -    6 ml/dag

Opbevaring:
Opbevares ved stuetemperatur eller på køl. Tåler ikke frost, sollys eller ekstrem varme. 
Ved opblanding i foder, skal dette bruges indenfor 1-2 døgn. 

 


