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توکسین بایندر ۱۰ جز�

بایند
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توکسین بایندر 10 جزئی

1. فیبر میکرونیزه

2. هیومیک اسید

3. ال کارنـیـتـین

4. عصـاره گیاهی

5. زغــال فعــال

8. بنتونیت فرآوري شده

9. آنتی اکسیدان هاي طبیعی

10. ویتامینE و سلنیوم

عملکرد

دز پیشگري :  1.5 کیلوگرم در تن کنسانتره

دز درمان :  3 کیلوگرم در تن کنســـانتره
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1 -  بر روي طیف وسیعی از مایکوتوکسین ها موثر است.

2 - در طراحی این محصول عالوه بر کنترل مایکوتوکسین ها، استراتژي ویژه اي جهت حفظ سالمت دام در نظر گرفته شده است.

3 - با وجود کیفیت قابل رقابت با محصوالت وارداتی از نظر قیمت بسیار اقتصادي تر است.

6. بتائین

7. دیواره مخمر

خصوصیات منحصر به فرد  نوي توکس بایند

بهبود کیفیت الشه

کاهش نرخ تلفات

کاهش ناهنجاري هاي متابولیک

بهبود سالمت دستگاه گوارش

بهبود کیفیت بستر

تقویت سیستم ایمنی بدن

حفظ و بازیابی وضعیت طبیعی اندام هاي بدن

عدم ایجاد اختالل در جذب مواد مغذي 

بهبود سالمت و عملکرد 

کمک به اقتصاد واحد تولیدي دام و طیور

طیور دام اثرات عمومی

کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروي دهقان ویالي اول

موسســـه تحقیقات علوم دامی کشــــور، مرکز رشد
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0912311990109101996595
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کاهش سقط جنین

بهبود عملکرد باروري

M1بهبود کیفیت شیر از طریق کاهش

کاهش میزان لنگش

بهبود بازده خوراك مصرفی

soroush.sabz.alborz

www.novifeedco.com
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بهترین موارد مصرف

گاوهاي شیردهی دوم و باالتر

گاوهاي با         باال

گاوهاي پرتولید

گاوهاي با سابقه تب شیر

گاوهاي با افت خوراك مصرفی

گاوهاي دچار لنگش

يکالکنو 

هیپوکلسمی 
(درمانگاهی یا تحت درمانگاهی)

کاهش فعالیت 

عضالت اسکلتی
کاهش فعالیت 

عضالت صاف

افزایش جراحات کاهش حرکات

شکمبه

کاهش حرکات 

شیردان

افزایش جابجایی

شیردان

کاهش ماده 

خشک مصرفی

افزایش کتوز

کاهش تولید شیر

کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروي دهقان ویالي اول

موسســـه تحقیقات علوم دامی کشــــور، مرکز رشد

BSC

هیپوکلســمی از طریق فرآیندهاي

مختلفی سبب کاهش تولید شیر در

گاوهاي اوایل شــیردهی می شــود
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بلوس دهانی جهت پیشگیري و درمان 

هیپوکلسمی در گاوهاي تازه زا

تجویز دهانی بلوس کلسیم در گاوهاي پرتولید

و گاوهاي دچار لنگش می تواند تولید شـــیر 

در اولین رکورد پس از زایش را به میـــــزان

 1.3 کیلوگرم افزایش دهد.

خوراندن مکملهاي کلســــــیم بهترین

روش براي گاوهاي هیپوکلسمیک است

که هنوز زمین گیر نشدهاند. 

يکالکنو 

بهترین زمان جهت خوراندن بلوس کلســــــیم در 

گاوهاي پیرامون زایش خوراندن یک دز بلوس در زمان

زایش و دز دوم 12 تا 24 ساعت پس از آن میباشـد. 

در هیپوکلســمی تحت درمانگاهی غلظت کلســـیم خون 

پایین بوده و عالئم درمانگاهی تب شیر مشـاهده نمیشود. 

نزدیک به 50 درصد از گاوهاي دوره شیردهی دوم و باالتر

 که جیـرههاي معمول پیش از زایش را دریافت مـیکنند، 

هیپوکلســـــــــمی تحت درمانگاهی را تجربه مینمایند. 

هیپوکلسمی در نهایت سبب کاهش ماده خشک مصرفی و

 تولید شـیر و افزایش ناهنجاريهاي متابولیکی میشــود. 

هیپوکلســــمی تحت درمانگاهی بســـــیار پرهزینهتر از 

تبشیر میباشد، زیرا درصد باالتري از گاوها را تحت تأثیر 

قرار میدهد. هزینه ناشی از هیپوکلسـمی تحت درمانگاهی

 4 برابر هزینه تب شیر درمانگاهی است. بروز هیپوکلسمی

 پیرامون زایش با کاهش تولید شـــــــیر و افزایش خطر 

جابجایی شیردان همراه بوده و خط قرمز میزان کل کلسیم

 سرم نزدیک به 5/8 میلی گرم در دسی لیتر است.
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