StartUp™ Gel
Mikrobiologi för att StartUp™ vommen
Starta upp ditt djur med
Kraftfulla Smartbacteria
Directions for Use
Animal

Guaranteed Analysis

....... 333.3 million cfu*/gram
Lactic Acid Bacteria (minimum)lactis,
Enterococcus faecium,
(Pediococcus pentosaceus, Lactococcus
casei, Lactobacillus brevis)
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus

Total Yeast (minimum) .......................
cerevisiae)

500.0 million cfu*/gram

(Active Dried Yeast Saccharomyces

.................10 IU/gram
Vitamin E (minimum) ...........................
*colony forming units

Ingredients

Feed

To support digestive health
during calving, feed changes,
moves, and shipping

15g

Dairy/Beef Cattle*

Additional support of
digestive health

300g

Dairy/Beef Cattle*

Fresh Cows/Post Calving/
Transition Cows

300g

At birth to support

15g

Calves#

monostearate,
Soy oil, corn starch, sucrose, sorbitan
s cerevisiae),
silicon dioxide, dried yeast (Saccharomyce

Condition

Dairy/Beef Cattle*

Gel tillgänglig i 300 g tuber

• Lätt att använda, koncentrerad gel
• Stimulerar vatten- och foderkonsumtion
• Startar upp kalvar, nykalvade och kor
med dålig aptit

stammar:

A4000h™ .................................Pediococcus pentosaceus
A2020™................................................ Lactococcus lactis
2E-1™............................................. Enterococcus faecium
EF141™.......................................... Enterococcus faecium
LC222™............................................... Lactobacillus casei
LBR1000™......................................... Lactobacillus brevis
LP100™........................................Lactobacillus plantarum
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Skyddat av:
Bacteria Quality System

Kvalitetsstandarden som samtliga
Priority IAC produkter uppfyller
Genotype Tested
Genetic Fingerprinted

Genotype Tested
Genetic Fingerprinted

StartUp™ Gel ger en kraftfull koncentration av sju stammar av Smartbacteria. Vid administrering aktiveras Smartbacteria för att hjälpa till att
hålla djur i alla åldrar ätandes eller få dem tillbaka på foder vid sinperioden, födelse, kalvning, foderbyten, transporter, stress och avvänjning.
StartUp™ Gel är ett effektivt sätt att starta vommen och stimulera idissling eftersom den levererar en stor population av Smartbacteria. De stora
mängderna av Smartbacteria som levereras aktiveras snabbt i vommen och börjar producera gaser. Gasproduktion är en nyckelkomponent
vid idissling. Gasproduktionen hjälper till att stimulera kon att äta och få igång matsmältningssystemet igen. Dessutom bidrar den stora
mängden gas som produceras av Smartbacteria konsumtionen av vatten, vilket är en annan nyckelkomponent för att få djuren på rätt spår och
matsmältningen att fungera på ett riktigt sätt.
Smartbacteria i StartUp™ Gel hjälper också till i vommen för att förbättra omvandlingen av mjölksyra och glukos till energi eftersom en stor
mängd A4000h™ och A2020™ jobbar för att bibehålla ett stabilt pH i vommen och därmed effektiv idisslande. 2E-1™ förstärker immunsvaret
samtidigt som det verkar inflammationshämmande. Dessutom levereras saccharomyces cerevisiae, en levande jäst som har visat sig stimulera
tillväxten av vombakterier, förbättra torrsubstansintaget, förbättra fibersmältningen och öka mjölkproduktionen.
StartUp™ Gel är en koncentrerad, kladdfri drench i speciell förpackning, som ger en barriär av skydd och stabilitet för mikroorganismer. Detta
gör att produkten kan bibehålla en hållbarhetstid på 15 månader förvarad i rumstemperatur, samtidigt som den är redo att användas vid behov.

Ingredienser och användning - StartUp Gel
TM

Ingredienser

Sojaolja, majsstärkelse, sackaros, sorbitanmonostearat,
kiseldioxid, torkad jäst (Saccharomyces cerevisiae),
vitamin E-tillskott, FD&C blå #1 färg, FD&C gul #5 färg,
blandade tokoferoler (som konserveringsmedel), torkad
Pediococcus pentosaceus fermenteringsprodukt, torkad
Lactococcus lactis fermenteringsprodukt, torkad Enterococcus
faecium fermenteringsprodukt, torkad Lactobacillus
plantarum fermenteringsprodukt, torkad Lactobacillus
casei fermenteringsprodukt och torkad Lactobacillus brevis
fermenteringsprodukt.

Förvaringsrekommendationer

Förvaras svalt och torrt för bästa produktstabilitet.
Varning: Endast för djur; Förvaras oåtkomligt för barn.
Finns i 300g tuber.

Användningsinstruktioner
Djur

Villkor

Giva

Mjölk-/köttdjur

För att stödja matsmältningen under
kalvning, foderändringar, förflyttningar
och transport

15g

Mjölk-/köttdjur

Ytterligare stöd för matsmältning

300g

Mjölk-/köttdjur

Nykalvade/Efter kalvning/Sinkor

300g

Kalvar

Efter födsel för att främja maghälsa

15g

Kalvar

Ytterligare support av maghälsan

60g

Får & Getter

För att stödja maghälsan

15g

StartUp Gel - Idisslingsdata
TM

Jarillas Dairy Fältstudie

Idisslingsdata med StartUp™ Gel given dag 1 endast
efter kalvning - kombinerad statistik

Använder StartUp™ Gel efter kalvning på en mjölkgård med
1300 kor.
Studien tittade på 90 nykalvade kor slumpmässigt utvalda
med 44 i kontrollgruppen och 46 i försöksgruppen.
Försöksgruppen fick 40 gram StartUp™ Gel 1 dag, efter
kalvning.
Baserat på idisslingsdata som samlats in genom SCR
transpondersystem visades att de som fick StartUp™ Gel
i försöket hade en ökad tid idisslandes efter kalvning
jämfört med kontrollgruppen. Det skedde en avsevärd
ökning av idisslingstiden för de nötkreatur som haft en
låg foderkonsumtion efter kalvning när StartUp™ Gel
administrerade i försöket på gården.

StartUpTM Gel
Kontroll

Idisslingsdata med StartUp™ Gel given dag 1 endast
efter kalvning - till undermåliga sinkor

Idissling

Ätandes

Ko som kalvat @ 06:00

Fått 1/2 tub av 300g StartUp™ Gel

Idisslingsdata med StartUp™ Gel given dag 1 endast
efter kalvning - till friska kor

StartUpTM Gel

StartUpTM Gel

Kontroll

Kontroll

Inte aktiva

Aktiva

Hög aktivitet

Ko med dålig aptit 3 dagar senare @ 03:00
Fått 1 tub med 300g StartUp Gel @ 06:00
Återgick till normalläge omedelbart

