Bendőműködés támogatása
BENDŐADAPTÁCIÓ ÉS TOXINKÖTÉS

Kinek ajánljuk:

Termék:

Magas
tejtermeléssel
bíró
nagyüzemi
szarvasmarha telepek részére. Használata fontos
azokon
a
telepeken,
ahol
elléskor
étvágytalanság, renyhe bendőműködés, ellés
után túlzott kondícióvesztés vagy alacsony
laktációs
csúcstermelés
fordul
elő.

Etetésének célja:





Bendő felkészítése ellésre és az ellést
követő koncentrált takarmány
fogyasztására
Bendőműködés zavarainak megelőzése
Kolosztrum immunglobulin-tartalmának
növelése
Gomba toxinok megkötése

AVOCEL
takarmány-kiegészítő

Várható eredménye:
1. Egészséges bendőműködés
2. Újszülött borjú erősebb
immunrendszerrel
3. Magasabb laktációs csúcstermelés

Etetési javaslat:



Előkészítés időszakában 50 – 60g/tehén/nap
Ellés után: 30g/tehén/nap
(ellés előtt 21 napig+ellés után
60 napig etetve)

Költség:



Megtérülés:

Előkészítés alatt: 50 Ft/nap,
Laktációban:
27 Ft/nap.

Költség:
2.670 Ft/tehén




Magasabb laktációs csúcstermelés
(kb. 1,5-2 literrel),
A teljes laktációra vetítve
+200 liter többlet tej.

Árbevétel növekedés:
15.000 Ft/tehén

Extrák:
 Gombatoxinok elleni védelem.
 Káros baktériumok és paraziták (pl. E. coli, Salmonella, egyes
Clostridium fajok, Cryptosporidium, stb.) szaporodásának gátlása.
Folytatás

Mennyit veszíthetünk, ha nem alkalmazunk AVOCEL-es előkészítést?
Gyakran előforduló problémák:

Következmények:
túlzott kondícióvesztés,
2-5 literrel kisebb laktációs csúcs,
sántaságra való hajlam,
hosszú vemhesülési idő.






1. Elléskor nem kielégítően működik a
bendő,
2. A bendő adaptáció nem tökéletes.

A bendőműködés zavarának költsége: 20 – 50.000 Ft/tehén.
Milyen más megoldások léteznek?
A bendőműködés zavarai kezelést igényelnek. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a
laktációt, vagy akár a tehenet is elveszíthetjük.
Egy beteg állat kezelése szerencsés esetben legalább egy infúziót és egy drencs
kezelést igényel. Ennek költsége már meghaladja az AVOCEL etetésének teljes
költségét, ugyanakkor elmarad az a laktációs plusz termelés, amit az AVOCEL
etetésével elérhettünk volna.
Az AVOCEL etetése nem igényel további élesztő kiegészítést, így ennek költsége megtakarítható.

Referencia:
Magyarország legjobb 50 nagyüzemi tehenészetének 30-40%-a jelenleg is használja az AVOCEL
kiegészítést részben saját vásárlás útján, részben takarmányforgalmazó termékein keresztül.
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