Forbedrer sundhed og
stabilitet i produktionen.

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.

Spar tid og penge.
Fodervariation og sundhedsproblemer kan medføre, at dine svin ikke når deres slutvægt, hvilket reducerer udbyttet
af din investering.

Gør det usikre sikkert.
CELMANAX™ giver dyrene flere fodertilsætningsstoffer i en
formel af høj kvalitet, der minimerer risikoen for blandingsfejl
og fodervariation.

Hvad er RFCs?

Fordelen ved CELMANAX:
jælper med at forberede immunforsvaret
➊ Hforud
for et problem, så dyrene kan reagere
hurtigt, når de udsættes for et problem

CELMANAX tilfører meget biologisk tilgængelige raffinerede,
funktionelle kulhydrater (Refined Functional Carbohydrates™
(RFC™)):
• Mannan-oligosaccharider—korte sukkerkæder
af mannose
• Mannose—et monosaccharid

konsekvent med at nå slutvægten ved
➋ Hatjælper
minimere risikoen for fodervariation
everer den anbefalede dosis af
➌ Lgærkulturen
A-MAX™ plus meget biologisk
1-13

tilgængelige RFCs

• Betaglukaner—sukkerenheder fra gærcellevæggen
Vores patentbeskyttede enzymatiske proces opdeler disse i
små, biologisk tilgængelige enheder.

Hvorfor er RFCs vigtige?
De hjælper dyr med at klare udfordringerne i dyrenes miljø.

Et alternativ til zinkoxid.
Efterhånden som brugen af zinkoxid i svineproduktionen udfases, er der behov for en alternativ løsning til forbedring af
smågrisenes vægt og til at undgå diarre. Forskning viser, at CELMANAX givet i laktationsfoderet forbedrer soens mælk, derved
øges vægten på en gennemsnitlig gris, når den er 10 dage gammel. Resultatet forbedres i diegivningsperioden og ved
fravænning sammenlignet med zinkoxyd.16
TABEL 1: DOSERING OG VARIGHED AF FODRING
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CELMANAX-resultater ved lav immunitet.
Undersøgelser har påvist, at LPS-udfordrede smågrise (lipopolysaccharid), der er fodret med CELMANAX-i foderet, havde
lavere rektaltemperatur og respirationshastighed sammenlignet med kontrolgrise uden CELMANAX. Forskerne konkluderede,
at CELMANAX kan hjælpe med at forbedre visse aspekter af immunfunktionen og give en vis fordel for fravænnede grise ved
en immunudfordring.5
EFFEKT AF CELMANAX PÅ REKTALTEMPERATUREN HOS LPS-UDFORDREDE GRISE
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Nedsat dødelighed hos slagtesvin.
Hos voksefærdige grise med et CELMANAX-tilskud på
0,02 % reduceredes dødeligheden med 4,7 % sammenlignet
med foder uden tilskud (figuren ved siden af), hvilket
resulterede i en indtægtsstigning på Kr. 25 pr. gris i
forhold til foderomkostninger.7

Feltforsøg i mere end fem lande har vist, at søer, der blev
fodret med CELMANAX, har en gennemsnitlig stigning
på 6,5 % i smågrisenes fødselsvægt, og deres smågrise
havde en vægtforøgelse på 10 % ved fravænning.
Selvom nogle af forsøgene ikke var signifikante, viste de
samlede data konstant numerisk stigning i vægtøgning
ved fodring med CELMANAX.
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EFFEKT AF CELMANAX SCP-TILSKUD I FODER TIL
SLAGTESVIN PÅ KUMULATIV DØDELIGHED
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SAMMENSATTE DATA FRA TI FORSKELLIGE UNDERSØGELSER, DER VISER EFFEKTEN AF CELMANAX PÅ DEN GENNEMSNITLIGE
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Anbefalede minimumfodermængder.*
SVIN (KG/MT)
CELMANAX™
CELMANAX SCP
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TIP

*Spørg din foderrådgiver til råds om optimale fodermængder.

Kvalitet uanset temperatur.
Det er bevist, at CELMANAX SCP er effektiv ved høje temperaturer og opretholder stabilitet og
effektivitet under ekstrudering og pelletering.17

Vi er #ScienceHearted, og vi er her for dig.
Vi er evigt nysgerrige børn fra landet, der er blevet innovatorer inden for ernæring,
vi er mikrobielle pionerer, og vi er revolutionære i fødevaresikkerhed. Vi bruger
videnskabelig forskning til at frigøre naturens kræfter og udvikle produkter, der
fokuserer på dig, dine dyr og global fødevaresikkerhed. Hvis du vil vide mere om
CELMANAX, skal du kontakte din foderrådgiver, dyrlæge eller repræsentant for
ARM & HAMMER™ eller gå ind på AHfoodchain.com
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