TRANSLAC
SUND START FOR KO OG KALV

Sund start for ko og kalv
Hver gang leverer vores køer en top prestation efter kælvning. Det kræver maksimal opsyn for
deres fodring, sundhed og comfort ved deres transitionsperiode. Det er goldperiode, kælvning og
start af laktation. Undersøgelse viser at 80% af sundhedsproblemer, som opstår i laktation
stammer fra periode omkring kælvning.
Nøgle til en succesfuld opstart af en nyt laktation ligger så i transitionsperiode.

Translac: god holdbarhed og højt
livsydelse.
Ved Translac af ForFarmers hjælper man sine malkekøer
uden problemer igennem transitionperiode. Resultatet er:
• Nem og problemfri kælvning
• Sund start i den nye laktation
• Sunde og stærke kalve med høj modstand
Sådan får men køer med god holdbarhed og høj
livsydelse.

Alina Udink, Markelo
(NL): “Fokus skal være
i transitionsperiode.
Investering her betaler
sig dobbelt tilbage!”

Succesfactorer for en transition uden problemer
Translac, transitietilgang fra ForFarmers, består af:
• Foderplan med tilhørende rådgivning for en kontrollerende foderoptagelse i goldperiode
• Produkter som har bevist deres værdi i praktiksis
• Praktisk rådgivning af din rådgiver med fodering, styring og kocomfort

Vigtigt med udbalanceret foderplan

Stærke resultater ude af praktik
En analyse af Agroscoop-data af 2.000 mælkekvæg
bedrifter over året 2017, viser at kunder som bruger
Translac eller Translac og Fresh Cow foders, har et
betydeligt højere årsydelse (EKM/ko/år). Det resulterer i
et højere livsydelse mellem 2.000 og 2.200 kg EKM og en
højere dækningsbidrag af 1200 Dkr og 1500 Dkr.
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Et udbalanceret foderplan i goldperiode er også vigtigt
for råmælkskvaliten, som giver en god vækst og
immunsforsvar ved kalven.
Tilstrækligt protein i foderplanen ved goldkøer reducerer
chancen for diarre ved kalve betydeligt. Grafikken
herunder viser, at det har mest effekt i anden uge af
kalvenes liv.

Ekstra støtte til vom-, tarm- og leversundhed
De TransLac foders fra ForFarmers indeholder ekstra tilsætningsstoffer, som forbereder koen til ny laktation.
Fx Pens Stimulator, som stimulerer vom- og tarmsundhed, og giver en bedre udnyttelse af grovfoder.
TransLac foders: for nemmer kælvning og sund start for ko og kalv
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Fresh Cow foders: for god repro, sunde køer og høj livsydelse, kontakt din rådgiver....

Quick Fit: En meget smagfuld energidrik til
nykælver
En meget smagfuldt energidrik med ekstra letoptagelig kalcium og
elektrolyten
samt ekstra vitaminer/mineraler til køer som lige har kælvet. Quick Fit
stimulerer foderoptagelse direkte efter kælvning, forebygger mælkefeber og
ketose samt understøtter sundheden. Køer bliver mere aktiv og optager mere
grovfoder efter kælvning.
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SUND START FOR KO OG KALV

Nemt Kælvning
Sund og problemfrit opstart
Stærke kalve
Mere arbejdsglæde og sunde,
holdbare køer

Vil du vide mere om vores TransLac koncept?

Kontakt en af vores rågiver:
• John Westenbroek, Nord DK, T. 40262730 john@tjoelker.dk
• Sietze Abma, Nord DK, T. 42178156 sietze@tjoelker.dk
• Arjen Baan, Syd DK, T. 40562933 arjen@tjoelker.dk
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