The natural way.

Mycofix® Plus 3.E
Alltid et skritt foran i deaktivering av mykotoxiner

Mykotoxiner er giftige, sekundære stoffskifteprodukter av muggsopper. Det fins 300-400 ulike
typer som er funnet til nå. I Norge er det mykotoxiner som trichothecener (f.eks. DON) og
zearalenon som skaper mest bekymring blant bønder, spesielt i år. Mattiisynet har tatt
prøver av kornsiloene over helle landet og funnet høye verdier I store deler av prøvene. Disse toxinene blir produsert av Fusarium muggsopper og medfører betydelige økonimiske tap i besetningene.

Spesielt gris men også mink, hest, fjørfe og storfe er ømfintlige for mykotoxiner.

Forskjellige uspesifikke symptomer på mykotoxiner hos gris kan være:
• redusert fruktbarhet hos sugger, høyt antall av omløp,aborter
• diaré hos grisunger
• redusert fòropptak, dårlig fórutnyttelse
• dårlig matlyst eller til og med at suggene slutter å ete etter grising
• nedsatt daglig tilvekst
• immunsystemet undertrykkes, vaksinasjoner og behandling med antibiotika ser ikke ut til
å virke slik som forventet

Hvis du ser kliniske symptomer som dem nedenfor, er dine grisunger og sugger allerede syke:

Disse symptomene kan forårsakes av en kombinasjon av forskjellige mykotoxiner som trichothecener og zearalenon i fóret.

VIKTIG! Man kan ikke se mycotoxiner.
De har ingen lukt og heller ingen smak.

Når skal man bruke Mycofix® Plus 3.E?
• Sterkt infisert for med ulike mykotoxiner(lab.prøver).
• For å forebygge infeksjoner
• Til dyr som viser kjente symptomer
• Til infiserte melkekuer, purker, gjeldpurker og grisunger
• Spesielt til avlsdyr

Fortrinn ved Mycofix® Plus 3.E?
• Komplett løsning på mykotoxinrelaterte problemer
• Reduserer skader på lever- og tarmsystem forårsaket av mykotoxiner
• Reduserer mykotoxinrelaterte fruktbarhetsproblemer
• Sikrer høyt nivå på produksjonen

Hvor mye Mycofix® Plus 3.E i fóret?
• Sugger i alle faser:

1,5 – 2,5 kg / t kraftfór*)

• Toppdressing til sugger:

10 – 20 gram pr dag*)

• Grisunger og gjeldsugger:

1,5 – 2,5 kg / t kraftfór*)

• Melkekuer:

30 – 50 g / ku / dag*)

Forebyggende dose (liten forekomst): 1,0 kg / t kraftfór
*) Avhengig av forurensningsgrad

Pakning: 25 kg plastsekk i kartonger.
Lagres på et tørt, kjølig sted, unngå sollys.

Hvor får man Mycofix® Plus 3.E i Norge?
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