safe & innovative nutrition

Investeren in pens- en
darmgezondheid rendeert

Pens- en darmgezondheid
Verschillende externe factoren hebben een invloed op het verteringsstelsel van de koe.
Naast de pens staat ook vooral de darm tijdens stressvolle situaties onder druk.
Deze ontstekingen vertalen zich
meestal in suboptimale productie
omdat

ontstekingsreacties

veel

energie en eiwit vragen van het dier.
Verschillende stressfactoren veroorzaken - al dan niet rechtstreeks - een
verhoogde pens- en/of darmpermeabiliteit. Hierdoor kunnen bacteriën en
endotoxines door de darm- en/of penswand in het bloed terechtkomen en
ontstekingen veroorzaken in de darm en andere organen. Als gevolg hiervan
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Verminderde
voederopname

verzwakken de dieren waardoor ze ook gevoeliger worden voor andere aandoeningen. Vooral de leverwerking staat onder sterke druk bij pens- en/of
darmproblemen.
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Ter ondersteuning van de pens-
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Pens

Darm

Dankzij Mervit® BupH Steady wordt een
gezond bacterieel evenwicht gecreëerd in
pens en darm. Door de unieke combinatie
van trage en snelle buffers wordt naast

Tijd

pensverzuring ook dikke darmverzuring
aangepakt. Dit resulteert in verminderde

Snel
(0-10min)

endotoxineproductie en reduceert schade

Gemiddeld
(10-120min)

Traag
(2-8u)

Zeer traag
(>8u)

darm.

stress
Vitanox, een natuurlijk antioxidant, zorgt
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voor behoud van de darmintegriteit. Het
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werkt direct in op de darmpermeabiliteit
door het intact houden van de tight
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junctions. Hierdoor wordt doordringen
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Controle

Oxidatieve stress

Controle
Melkproductie D35-D70 (kg/d)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kalven

D42

Vitanox

D70

3

van bacteriën en endotoxines naar het
bloed vermeden.
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Aromabiotic® Cattle ondersteunt de im-
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muniteit: energie consumerende overge-
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Celgetal (*1000/mL)

Aromabiotic® Cattle

Bloed BHBA >1.2 mM (%)
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Effect van stress en Vitanox op darmintegriteit

+1,4
kg

Passage van macromolecule over
darmembraan (picomoles)

Buffercapaciteit

aan de epitheelweefsels van pens en

80
60
40
20
0

voeligheidsreacties van het afweersysteem worden onderdrukt, dit resulteert in
een betere leverwerking, hogere productie en een verlaagd celgetal.

Stimuleert melkproductie en gezondheid

Voordelen van Mervit BupH

> Biedt een uitstekende buffercapaciteit. Heeft geen

> Betere pensfunctie en algemene gezondheid;

invloed op het mineralenevenwicht in het rantsoen;
> Ondersteunt de pensfermentatie met een positief
effect op vezelfermentatie en verteerbaarheid;

> Verminderde hittestress;
> Hogere melkproductie tijdens periodes van stress en/
of pensverzuring;

> Gaat oxidative stress tegen en beschermt het

> Betere gezondheidsstatus op lange termijn (bvb.

maagdarmkanaal;

hoefgezondheid).

> Levert de extra mineralen die nodig zijn in periodes
van pensverzuring of hittestress.

safe
> Dosering
Melk- & vleesvee: 100-250 g/dier/dag

Meer informatie
Claims in verband met producten kunnen verschillen op basis van de
eisen van de overheid. Bepaalde uitspraken zijn mogelijk niet van
toepassing in alle regio’s.

Nuscience
www.nuscience.be

T + 32 (0)9 280 29 00
info@nusciencegroup.com

Ga naar www.nuscience.be, bel naar T + 32 (0)9 280 29 00
of contacteer uw adviseur.
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