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Een nieuwe generatie bolus 
ter preventie van het risico op acidose

Snelle en aanhoudende werking

Opname van levende en geïnactiveerde gist

1 DOSERING

Lactastart® is te gebrui- 
                 ken voor alle melkkoeien na 
            het afkalven. Met name aanbevolen  
         voor koeien:

met een hoge productie

met meer dan 2 lactaties

  op een rantsoen met een te hoge  
 fermenteerbaarheid  

met een slechte rantsoenwijziging

  die te vet zijn tijdens het 
afkalven

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact 
op met uw Rayonmanager of via ons kantoor: 

LACTASTART® BEWERKT DE 
DRIE PEILERS VAN DE LACTATIE

Na het afkalven:

1
Controle

van de  
pens-pH

Sturing van 
de pens- 

fermentaties

Lever    
en energie 

ondersteuning

2

3

De OPLOSSING ter preventie van de 
belangrijkste metabole problemen 

gerelateerde aandoeningen:

 Lactation Program

Lactation Program: Dairystart

Lactation Program: Calciflash

Lactation Program: Lactastart

Te vette melkkoeien
Koeien met verlies van eetlust
Koeien met meer dan 2 lactaties

Opnieuw op gang  
brengen van de  
energiecyclus
Ondersteuning van de 
leverfuncties
Stimuleren van het 
energiemetabolisme 

Koeien op een rantsoen met  
een te hoge fermenteerbaarheid
Koeien met een slechte 
rantsoenwijziging
Te vette koeien tijdens het 
afkalven 

Opnieuw op gang brengen 
van de energiecyclus
Stimulatie van de 
pensfermentaties
pH-regulatie

Elke dosering bevat  
45 gram calcium
5 verschillende vormen 
van calcium
Ondersteuning en 
stimulatie van het 
calciummetabolisme

Hoogproductieve melkkoeien
Koeien met een periode van melkziekte  
in het voorafgaande jaar
Koeien met meer dan 2 lactaties 
Als aanvulling op een behandeling  
van melkziekte

NEW generation

Easy, Effective, 
Innovative

prevention:
of

LACTATION
PROGRAM



1 DOSERING

1 DOSERING1 DOSERING

ENERGIE
BOOSTER

METABOLE 
ONDERSTEuNING

LEVER           
STIMuLATIE

Een nieuwe generatie bolus met         
drievoudige werking voor een goed begin 

Een nieuwe generatie bolus ter 
preventie van melkziekte

Snelle en aanhoudende werking

Hoge beschikbaarheid van ingrediënten Meer dan 65% van de aanbevolen  
calciumopname tijdens het afkalven

Dairystart®  is geschikt voor 
alle melkkoeien. In het bijzonder 
aanbevolen voor koeien:  

    die te vet zijn tijdens het afkalven
    met gebrek aan eetlust     
    met meer dan 2 lactaties

DAIRYSTART®, DE OPLOSSING MET EEN 
DRIEVOuDIGE WERKING

CALCIFLASH®, EEN SNELLE EN AAN-
HOuDENDE CALCIuMOPNAME

 Tijdens het afkalven: 15 dagen vóór het afkalven:

Het winnende duo
1 dosering, 2-malig,

snelle en aanhoudende werking
BOLuS MET EEN
GECONTROLEERDE           
VRIjGAVE:  
Aanhoudend calcium

BRuISBOLuS MET
EFFERACTIV TECHNOLOGIE
Hoge beschikbaarheid van 
calcium

Calciflash® is gebruiken ter preventie 
van melkziekte. Met name aanbevolen 
voor koeien: 

   met een hoge productie
   met meer dan 2 lactaties
  met een episode van melkziekte in het     
   voorafgaande jaar
   als aanvulling op een behandeling       
   van melkziekte

MINuTEN
Belangrijkste metabole aandoeningen

Belangrijke metabole veranderingen:

     Verandering van calcium-, fosfor- en kaliumflow …

     Verandering van de pens-pH

     Vermindering van de pensmotiliteit     

     Vermindering van het herkauwen 

     Modificatie van de microflora in de pensmicrobiota 

30% van deze
problemen is metabool 
en treedt op tijdens de 

periode rondom het 
afkalven(1)

 Problemen  
rondom het 
afkalven : 14%

Mastitis : 
37,50%

Spijsverterings- 
en metabole 
stoornissen :  
16%

Locomotie : 6%

Andere 
problemen : 
5,5%

Reproductie- 
stoornissen : 
16%

     Enorm energiegebrek 
     Sterke vetmobilisatie 
     en productie van 
     ketonlichamen 

Ketose

     Rantsoenwijziging
  Ophoping van VVZ-en en melkzuur

     Belangrijke calciumbehoeften               
     Trage en lage respons van 
     het calciummetabolisme

Hypocalciëmie

Acidose

De behandeling na 12 uur herhalen.

De periode rondom het afkalven, een 
cruciale periode in de productiecyclus




