Minimer tiden til
diagnosticering af
overgangsproblemer
ved kælvning.

Hos ARM & HAMMER™ tænker vi stort på mikroskopisk niveau, så vi kan levere sikre
løsninger inden for fodring og foder, som sikrer fremdrift i forretningen. Vi er dit
#ScienceHearted, lokale og globale team til produktion af dyr og foder.

Få problemfrie kælvninger.
BIO-CHLOR™ er den eneste konsekvent udformede,
velsmagende kilde af anion, der også driver bakterievækst
til at fremme mikrobielt produceret protein (MP). BIO-CHLOR
leverer den negative DCAD, der kræves for konsekvent at
forsure køer.

Fordelen ved BIO-CHLOR:

Overvåg urinens pH-værdi for at forebygge
metaboliske lidelser.

er kræves færre ressourcer til at
➋ Ddiagnosticere
og behandle subkliniske/

nderstøtter tørstofindtagelse (DMI) før
➊ Ukælvning,
så der bruges mindre tid til
diagnosticering af problemer og manglende
ædelyst efter kælvning

•	Måling af urinens pH-værdi bruges til at kontrollere, at køerne
konsekvent spiser det negative DCAD-foder, der er udformet
og leveret til deres ædepladser
•	Jo lavere DCAD-rationen er, desto lavere er urinens pH-værdi
BEMÆRK: Se vores vejledningsark til overvågning af urinens
pH-værdi.

kliniske problemer
med negativ DCAD-foder før kælvning
➌ Ferodring
kendt for at reducere klinisk og subklinisk
mælkefeber

DCAD-afbalancering: Dokumenteret.
Foderrationen 21 dage før kælvning sætter standarden for optimal ydeevne i den kommende laktation. Et dokumenteret
værktøj under overgangen er en afbalancering af rationen i forhold til kation-anionforskellen (DCAD).

KATIONER: POSITIVT LADEDE
(natrium + kalium)

- ANIONER: NEGATIVT LADEDE = DCAD
(chlorid + svovl)

Negativ DCAD før kælvning hjælper med at reducere risiciene ved mælkefeber.

Negativ DCAD
på -8 til -12
mEq/100 g

Mobiliserer overførslen
af calcium fra knogler
til blodbanen

Forhøjet calcium
i blodet

Hjælper med at
forebygge kliniske og
subkliniske metaboliske
lidelser ved kælvning

Brug mindre tid på at diagnosticere
overgangsproblemer.
SUNDHEDSFORDELE VED BIO-CHLOR †
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Forekomst af metaboliske
forstyrrelser pr. bedrift

Tilfælde af mælkefeber
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I et forskningsforsøg med over 13.000 observationer
blev køerne fodret med BIO-CHLOR i mindst 21 dage
før kælvning:1

Tilfælde af tilbageholdt efterbyrd

• 84,6 % færre tilfælde af mælkefeber

Tilfælde af børinfektioner

• 65,9 % reduktion af tilbageholdt efterbyd
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TIP NR. 1

af 13.000 køer

≥21 dage

Dage før kælvning

21-42 dage.
Hvis grupperingsstrategier I golko-afsnittet ikke giver mulighed for separate fodring er BIO-CHLOR stadig din
løsning før kælvning. En undersøgelse2 viser, at start af fodring med BIO-CHLOR allerede 42 dage før kælvning
giver samme sundheds- og produktionsfordele sammenlignet med fodring med BIO-CHLOR 21 dage før
kælvning uden negative effekter.

Fremmer opstart af mælk.

I to forskellige undersøgelser viste køer, der blev fodret med
BIO-CHLOR 21 dage før kælvning, forbedret mælkeproduktion
sammenlignet med kontrolfoderet.3,4
NEGATIV DCAD FØR KÆLVNING BOOSTER
MÆLKEYDELSEN EFTER KÆLVNING
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Kontrol

I modsætning til anioniske salte eller
færdige blandinger ...
Med BIO-CHLOR bliver køerne ved med at
spise i løbet af denne vanskelige periode.
Det er en velsmagende kilde til anion og
protein—da den giver negativ DCAD og
mikrobielt protein (MP)—for at fremme
DMI, mavefunktion og effektivitet.

MP: Aminosyreprofilen for at opnå effektivitet.
MP er den protein, der fordøjes postruminelt og leverer essentielle aminosyrer, som er afgørende for malkekvægs
vedligeholdelse og produktivitet.

BAKTERIELT
PROTEIN TIL
MAVEFUNKTIONEN

+

BY-PASS
PROTEIN TIL
MAVEFUNKTIONEN

=

Forbedret proteinstatus
METABOLISEBART
PROTEIN OG AMINOSYRER

• Reducerer metaboliske sygdomme
• Forbedret immunfunktion
• Højere opstartsmælk

Anbefalede fodermængder.
Fodermængden af BIO-CHLOR™ varierer fra 600-900 gram
pr. ko pr. dag.

• Giv BIO-CHLOR som primær kilde til MP i foder til
før kælvning

• Få foretaget en DCAD-foderanalyse ved våd kemi, og
test vandforsyningen for at bestemme chlorid-, kalium-,
natrium- og svovlniveauerne, som kan variere efter
vandkilde og påvirke DCAD-niveauerne

BEMÆRK: For at få flere detaljer om udformningen af
DCAD-rationen skal du bede din sælger af foder fra
ARM & HAMMER™ om vores vejledningsark til afbalancering af
negative og positive DCAD-diæter.

• Det optimale DCAD-interval før kælvning-køer er -8 til -12
mEq/100 g tørstof

Vi er dit globale og lokale team til produktion af dyr og foder.
Vi bruger videnskabelig forskning til at frigøre naturens kræfter og skabe produkter, der
fokuserer på dig, dine dyr og global fødevaresikkerhed. Hvis du vil vide mere om BIO-CHLOR,
skal du kontakte din foderrådgiver, dyrlæge eller ARM & HAMMER-repræsentant eller besøge
AHfoodchain.com.
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