VikMix® med Actisaf®
Actisaf virker stabiliserende på koens vommiljø, hvilket danner grundlag
for optimal foderomsætning og booster mælkeydelsen. Actisaf kan med
stor fordel anvendes især i perioder med varmestress, foderskift, mistanke
om sur vom/stivelsesrig foderration, eller andre former for stresspåvirkninger
af dyret.
®
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Actisaf SC 47® er et kvalitetsprodukt bestående af en høj koncentration af
levende gærceller, som har stor effekt på den mikrobielle flora i koens vom. Actisaf®
virker stabiliserende på vom-pH men i modsætning til f.eks. natriumbikarbonat virker
gæren ikke blot som buffer men stimulerer bakteriefloraen og forgæringsmønstret
i vommen til fordel for især de fiberomsættende og mælkesyre-nedbrydende
bakterier. Dermed opnås både en bedre udnyttelse af foderets fiberfraktion (højere
fodereffektivitet) og et sundere vommiljø (mindre syrebelastning), hvilket i sidste
ende giver afkast i form af mere produktive og trivelige dyr. Forsøg og erfaringer fra
praksis viser, at gær også kan have en positiv virkning på andre faktorer, herunder
immunsystemet, samt er i stand til at binde toxiner og patogener, hvilket reducerer
infektionsangreb samt smitte fra nærmiljøet.
Actisaf® – gæren der gør en forskel
• Stabilisering af vom pH –mindsker risiko for sur vom
• Forbedret fodereffektivitet – bedre udnyttelse af grovfoderet (fiberfraktionen)
• Højere mælkeydelse - i gennemsnit kan opnås en daglig ydelsesfremgang på
1,5 kg mælk pr ko.
• Bedre gødningskonsistens og mindre ufordøjet materiale i gødning (f.eks. hele
majskerner)
• Positiv effekt på immunsystemet – bl.a. forbedret celletal
• Roligere dyr
• Reproduktion - tydeligere brunsttegn og nemmere inseminering
• Mindsker negativ effekt af varmestress – opretholder foderoptag og mælkeydelse
Anvendelse og dosering
Actisaf® tildeles sammen med mineralerne én gang dagligt til alle lakterende køer.
De fleste vil opleve effekt af Actisaf® allerede efter få ugers brug i form af forbedret
gødningskonsistens samt mere mælk i tanken.
Sørg for at VikMix® med Actisaf® er blandet op i fodret!
Der anbefales en daglig dosering på 50 g VikMix® med Actisaf® pr ko.

Tilskudsfoder til køer
Analytiske bestanddele:
Kulhydrat
29,7%
Råaske
19,0%
Råprotein
14,2 %
Vand
3,4%
Råfedt
2,2%
Deklaration:
Hvede, varmebehandlet
Kalcium karbonat
Tilsætningsstoffer*
Tilsætningsstoffer:
Tarmflorastabilisatorer:
Actisaf® Sc 47 (NCYC Sc47) E1702
svarende til 1x10E9 CFU/gram.

*

Nettovægt:

“Koldkærgård”
Agro Food Park 12
DK-8200 Aarhus N
www.vikshop.dk

Anvendes bedst før:
Batch:
Producent:
ChemVet, α-208-G757111
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Chemvet A/S
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