
Yversundheden kan forbedres på flere måder; man kan sænke forhøjet celletal ved at mindske andelen 
af bakterier, der kan komme i forbindelse med patterne. Dette kan gøres via vores pattedyp/-spray: 
UDDERgold Platinum® og 4XLA®. Speciel til malkerobotter har vi udviklet HCP Omni 24/24. 

Tiden omkring kælvning er den periode, hvor koen er meget sårbar og som har en stor betydning for den ef-
terfølgende laktation. Det er hovedsageligt mælkefeber og ketose, som kan give koen en dårlig start på lakta-
tionen og derfor koster mange penge. Det kan afhjælpes ved at give Cal-Drench Plus® (mælkefeber), Nia-Plus 
Drench® eller HCP Dairy-Activator® (ketose). Så kan du sikre at dine køer kommer godt fra start i laktationen.

Har dine køer ikke nok modstandskraft til at kunne klare hverdagens strabadser? Er Selenforsyningen måske ikke på 
det ønskede niveau? En billig tankmælksprøve kan afsløre om det kan være Selenforsyningen, der giver dine køer 
for lav modstandskraft. Så deltag i ’The Selenium Challenge’! Med FarmPEQ® Complete tilbyder vi en komplet mine-
ralblanding (indeholder bl.a. SelPlex®, BioPlex®, Mn, Cu og Zn), som ikke kun dækker koens behov for mineraler og 
vitaminer. Den mindsker også risikoen for survom, da den indeholder YeaSacc1026®. En komplet løsning som giver 
dine køer en bedre modstandskraft, frugtbarhed, hårdere klove og en højere ydelse.

’Fanger’ du heller ikke alle køer som er i brunst? Dette kan løses ved Nedap Ovalert®, som er et unikt netbaseret 
brunstregistreringssytem. Med hjælp af en UHF-antenne overvåger aktivitetsmåleren konstant koens aktivitet 
og ved halstransponder også koens foderoptagelse. Den finder køerne i brunst, med for lav aktivitet, eller lav 
foderoptagelse. Dette gør dig i stand til af inseminere til tiden og være på forkant ved køerne, når de får sund-
hedsproblemer. Systemet kan kombineres med paringsprogrammet SireMatch®. 

Ønsker du en højere livsydelse i din besætning? Er malkeorganer, lemmer eller procenter ikke som du ønsker? BREEDnCARE tilbyder 
SireMatch®, et speciel parrings-program til netop din besætning. Det sætter fokus på den slags køer, som du gerne vil have, og de 
egenskaber, som du vil optimere ved dine køer. Med SireMatch® kan du lægge en strategi for at sænke udsætter -% og dermed hæve 
livsydelsen. SireMatch® kan optimere brug af SiryX (kønssorteret sæd) og Belgisk Blåhvid sæd. Dette giver maksimal genetisk fremgang 
med et minimum af opdræt.
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   BREEDnCARE tilbyder, med livsydelses konceptet, ikke kun de bedste ”her og nu”-løsninger, 
men kan, via genetikken, også på længere sigt, optimere din besætning til en højere livsydelse.

Gennem CRV tilbyder vi de bedste tyre af racerne Holstein, Rød Holstein, Jersey, 
Brown Swiss, MRY, Fleckvieh, Belgisk Blåhvid m.fl., fra avlsprogrammer fra hele verden.

BREEDnCARE er din komplette partner
til bedre køer og en bedre hverdag.
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