
 

Diakur Plus 
 
 
Upplýsingar: 
Diakur Plus er bætiefni til þess að ná jafnvægi á vökva- og saltbúskap líkamans hjá 
kálfum sem eru með skitu. Varan inniheldur sérstaklega unna sítrustrefjar, sem sér 
um að binda bakteríurnar sem þá festa sig ekki á þarmavegginn heldur koma út með 
skítnum. Diakur Plus inniheldur glúkósa og sölt sem koma fljótt á vökva- og 
saltjafnvægi í líkamanum. Ef kálfarnir eru orðnir veikir ætti alltaf að ráðfæra sig við 
dýralækni. Vörunni er blandað í mjólk. 
 
Notkun og skammtar:  

• 50 gr Diakur Plus blandast í 1 líter af mjólk eða vatn. Blanda vel saman og 
gefa strax. Blanda skal nýjan skammt við hverja gjöf, þ.e. ekki geyma 
afgangsblöndu á milli gjafa. Kálfarnir ættu einnig alltaf að hafa gott aðgengi 
að fersku vatni á milli gjafa. 

• Fyrirbyggjandi – til að forðast skitu: Gefa 2 lítra (kálfur um 50 kg) eða 3 lítra 
(kálfur um 75 kg) við aðstæður sem valda álagi eins og breyting á 
umhverfisaðstæðum eða fóðurbreytingar.  

• Kálfar með væga skitu: Gefa 2 lítra (kálfur um 50 kg) eða 3 lítra (kálfur sem er 
um 75 kg) 3 sinnum á dag í 1-7 daga eða þar til skitan er upprætt. Blanda skal 
í mjólk (hrámjólk eða kálfamjólk 50 gr í hvern lítra). 

• Kálfar með mikla skitu: Gefa 2 lítra (kálfur um 50 kg) eða 3 lítra (kálfur um 75 
kg) 3 sinnum á dag í 1-7 daga eða þar til skitan er upprætt. Blanda í volgt vatn 
eða mjólk (hrámjólk eða kálfamjólk) 50 gr í hvern líter. 

 
Það kann að vera þörf á viðbótarmeðferð fyrir kálfa sem eru mjög illa veikir. Ef það 
sést engin árangur af meðferðinni eftir tvo daga ætti að ráðfæra sig við dýralækni.  
 
Innihald: Glúkósi, sítrustrefjar, natríumklóríð, natríumbíkarbónat, gerlar (dauðir), 
kalíklóríð. 
 
Aukaefni: Andoxunarefni (Ethoxyquin E 324) 60 ppm. 
 
Næringargildi  í 100 gr: Glúkósi 57%, aska 14%, hráfita 5,6%, natríum 4,2%, klór 
3,8%, hráprótein 3,2%, hrátrefjar 2,8%, kalí 1,3%. 
 
 
 
 
 
 
  


