MS KetoProtect Plus
Voor een optimale transitieperiode

Slepende melkziekte (ketose) is een veelvoorkomende
stofwisselingsstoornis bij koeien aan het begin van de lactatie.
Het veroorzaakt een negatieve energiebalans 3 weken voor het
afkalven. De gevolgen komen tot uiting bij het afkalven.

Een energiehoudend voedingssupplement ondersteunt de koe tijdens de
afkalfperiode.

MS KetoProtect Plus

MS KetoProtect Plus
Positieve energiebalans

MS KetoProtect Plus is een zeer smakelijk energiehoudend voedingssupplement, de unieke
Energieopname

samenstelling zorgt voor een optimale transitieperiode.
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Slepende melkziekte leidt tot een verlaagde eiwitgehalte en een verlaagde melkproductie van 350 tot
500 liter per lactatie.
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Niacine
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Daarnaast neemt de kans op gezondheidsproblemen toe, zoals:
Lebmaagverdraaiingen
Aan de nageboorte blijven staan
Mastitis
Verminderde vruchtbaarheid, waardoor een langere tussenkalftijd

Het beste resultaat met MS KetoProtect Plus wordt verkregen door individuele vestrekking.
Dosering: 175 ml/dier/ dag, 3 weken vóór tot 7 à 10 weken na afkalven

Een slechte start van de lactatie, leidt vaak tot gedwongen afvoer verderop in de lactatie.

Toediening via het voer (mengwagen of ruwvoer)
Na het afkalven: individuele toediening (handmatig met behulp van een doseersysteem)

Melkveehouders delen

hun ervaringen
Dick Doornenbal, Ten Boer
Sinds de afschaffing van het melkquotum wilden we duidelijk meer melk per koe gaan
produceren. Daarbij stelden we als voorwaarde dat de gezondheid van onze koeien
rondom het afkalven geborgd zou blijven. We zien nu duidelijk meer tochtige koeien
in de eerste 30 dagen en hebben nagenoeg geen nageboorteproblemen meer. Ook
de eiwitdip die zich iedere zomer voordeed was dit jaar minder. We zien ook een
duidelijk lager celgetal en we hebben bijna geen ketose gevallen meer.

Van Puijenbroek Landbouw BV, Hilvarenbeek
Na de start met MS KetoProtect Plus is het aantal koeien op de attentielijst “Ketose”
flink afgenomen. Aan de koeien wordt 2x daags een uitgebalanceerd TMR rantsoen
verstrekt en alle verse koeien krijgen per dag 175 ml MS KetoProtect Plus met een
gieter over het voer toegediend. Voeropname, zeker bij verse koeien, staat bij Jan
hoog in het vaandel. Aangezien MS KetoProtect Plus zeer smakelijk is, slaan we twee
vliegen in één klap. Een hogere drogestofopname met meer VEM per kg droge stof.

Peter Willemse, Beers
We zetten MS KetoProtect Plus in omdat we merkten dat vooral de koeien in de opstart
wat tekort kwamen en dan zeker de dieren die richting hun piek gingen (boven de 50
kg melk). We merkten al vrij snel een verbetering bij de verse koeien. De verse koeien
kunnen het gemakkelijker aan, starten probleemloos op en behalen hun piek. Door
deze manier van preventief werken zijn er minder problemen bij de verse koeien en
koeien die de eerste 50 lactatiedagen goed doorkomen zie je doorgaans voor het
droogzetten ook niet meer terug en daar willen wij naartoe.’
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