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Til sundere køer og højere udnyttelse af din grovfoder
ppp
(Pens Stimulator)

MilkPower

Voor extra melk mét rendement

+

Vom Stimulerer

Sunde køer er basis for en høj grovfoderudnyttelse. Vom Stimulerer+ understøtter vom- og
tarmfunktion hos dine køer. Vom Stimulerer+ er en kombination af en specialudviklet
gærkultur, B-vitaminer og antioxidanter og passer ind i alle slags foderplaner.
Ved en bedre virkning af koens vom og en bedre tarmsundhed stiger din udnyttelse af
grovfoderet, sådan du i sidste ende får mere mælk.

Hvorfor bliver Vom Stimulerer+ brugt?
• Understøtter vom- og tarmsundhed
• Giver en højre grovfoderudnyttelse
• Stabilisere PH af vommen ved hurtige foderplaner og i varme perioder

Hvad giver Vom Stimulerer+
• Sundere køer
• Mere mælk ud af grovfoder og dermed en højre mælk(protein)ydelse
• Højere energiudnyttelse og dermed 335 DKK højere DB per ko/år*
*baseret på en flerårig mælkepris på 2,60 DKK

Tilpasning
• Passer ind i alle foderplaner
• I hele laktation og goldperiode
• Effekten er synlig efter 7-10 dage
• Vom Stimulerer+ er Non GMO
• Vom Stimulerer+:
o kan fås i 20 kg sække, dosering 100 gram per ko/dag
o nemt at tilsætte i TMR eller som topdressing
o meget aktuelt i varme perioder
• Spørg din rådgiver hvordan den kan bedst tilpasses i din situation

Undersøgelse af For Farmers viser: signifikant højere
mælke- og proteinproduktion
• En undersøgelse, lavet af Nutrition Innovation Center (NIC) af For Farmers på fire ejendommen,
viser at brug af Vom Stimulerer+ giver i gennemsnit 0,75 kg mælk og 21 gram ekstra protein per
ko/dag.
• Effekten har vist sig ved forskellige laktations-stadier og ved forskellige slags foderplaner.
• Ved tilsætning af Vom Stimulerer+ bliver vom- og tarmsundhed ekstra understøttet.

Positiv virkning af VomStimulerer i tarmen

✓Sundere køer
✓Mere mælk ud af din
grovfoder

✓335 DKK højre DB
per ko/år

Spørgsmål:

Kontakt en af vores rådgivere:
- 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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