Vilo BACTOCELL® 75
Vilo BACTOCELL® 75

- et tilskuddsfôr til våtfôring av svin.
Uønsket groing av bakterier, gjær og mugg i
våtfôringsanlegget til svin kan gi problemer
med appetitt, reproduksjon, diare og andre
mer diffuse helseproblemer.
• Vilo BACTOCELL 75 hindrer oppblomstring
og vekst av gjær, mugg, enterobakterier,
coli og andre patogene bakterier i våtfôret
til svin
• Styrer den mikrobiologiske kvaliteten av
fôret ved produksjon av melkesyre
• Produksjon av melkesyre gir en frisk og
syrlig smak
Gir god respons hos grisene og er enkel i bruk
• Økt tilvekst og fôrutnytting
• Friskere griser og lavere dødelighet

Sammensetning
Bactocell (4b1712)
MCP
Varmebehandlet hvete
Olje
Analyse:
Råprotein
Råfett
Trevler
Aske
Kalsium
Fosfor
Natrium
Lysin
Metionin

Mikroorganismer pr. kg:
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M
Min 1 x 109 cfu/kg

Mikrobiologisk undersøkelse av vårfôr
Melkesyrebakterier
Pediococcus
Clostridier
Coliforme
Enterobakterier

Bactocell
5,4 x 108
2,8 x 108
10
340
480

Kontroll
2,3 x 108
17
27 200
153 000
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Vilo BACTOCELL® 75
Bruksanvisning

1.
•
•

•

2.
•
•

3.
•

•
•

Før første gangs bruk

Rengjør våtfôringsanlegget grundig.
Vask anlegget med et surt rengjøringsmiddel
etterfulgt av et desinfeksjonsmiddel med
peroxid for å fjerne fett og fôrrester i
biofilmen
Skyll grundig med vann for å fjerne
urenheter og rester av desinfeksjonsmiddel

Generelt
•
•

Oppstart (første doseringer)

Etter vask, desinfeksjon og skylling,
startes anlegget
Tilsett 400 gram Vilo BACTOCELL 75 pr tonn
tørt fôr de tre første dagene
•

Kontinuerlig bruk

Tilsett 135 gram Vilo BACTOCELL 75 pr tonn
tørt fôr i blandingene heretter for å holde
den gode biofilmen og den mikrobiologiske
fôrkvaliteten under kontroll
Regelmessig rengjøring av våtfortanken er
nødvendig også når en bruker tilsetning av
melkesyrebakterier
Det anbefales å dosere fra en automatisk
mikrodoserer på toppen av blandetanken.
Alternativt må en manuelt måle ut riktige
mengder Vilo BACTOCELL 75 og tilsette til
hver eneste fôrblanding
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•

Bland ikke Vilo BACTOCELL 75 ut i vann,
før den tilsettes blandetanken
Bland i Vilo BACTOCELL 75 tidlig i
blandeprosessen (etter vann, men før
første fôringrediens) og øk gjerne
blandetiden med 4-5 minutter (ved bruk
av pelletert ferdigfôr ) for å tillate
melkesyrebakteriene å vekkes til live før
fôret tildeles
Ideell pH i våtfôret etter kort
fermentering i blandetanken er ca 5,0
Våtfôr med Vilo BACTOCELL 75 bør brukes
i løpet av et døgn
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