
Energie en levende gisten maken de koe fit na het afkalven

Er zijn meerdere redenen waar-
om de stofwisseling van de koe 
uit balans raakt. De koe reageert 
dan vaak zo, dat ze minder voer 
gaat opnemen. Als we eens zou-
den beginnen met de voor-naam-
ste, meest voorkomende levens-
gebeurtenis van de koe nl. 
“Het afkalven“, waardoor je tij-
dens de vroege lactatieperiode 
specifieke risico’s ontwikkeld, o.a. 
melkziekte, ketose en acidose. 
Een storing zoals deze begint 
meestal in de startfase, en zie je 
in de regel negatief uitwerken ge-
durende de gehele lactatieperio-
de. Maar ook in het verdere ver-
loop van de lactatietijd zie je de 
gevolgen, bijv. een verplaatsing 
van de lebmaag, infectie’s of ver-
lamming/ kreupelheid ontstaan 
vanwege een geringe voeropna-
me. Daardoor verslechtert de al-
gehele gezondheid en produceert 
de koe minder melk.

Meningen van melkveehouders:

„ Super produkt: Mijn koeien  
zijn na het toedienen van 
orgacell sc® start direkt weer 
begonnen met eten.“

„ Het produkt bespaart me extra 
tijd omdat ik mijn koeien extra 
energie en pensstimulatie kan 
geven.“

„ Mijn koeien hebben het goed 
opgenomen en waren na opna-
me van orgacell sc® start veel 
vitaler.“

„ Ze waren in het begin aarzelend 
tijdens de opname. Hebben 
orgacell sc® start allerdings goed 
opgenomen en deden het 
zichtbaar beter.“

„ Bij melkziekte en slechte voerop-
name was er een WOW effect te 
zien en een goede mobilisatie!“

 ▪ snelle beschikbare energie
 ▪ stimuleert de voeropname
 ▪ is ter ondersteuning van de 
leverfunctie en het immuunsysteem

 ▪ vitamine D3 bevorderd het calcium, 
fosfor en stofwisseling

Profylaxe
orgacell sc® start is samengesteld uit 
propyleenglycol en druivensuiker, de 
twee energiecomponenten welke het 
dier ter beschikking staat en snel in 
het bloed worden opgenomen. Koeien 
die aan het einde van de lactatieperio-
de te veel lichaamsvet opbouwen  
(BCS 4 - 5), hebben de neiging na het 
afkalven tot een verhoogde mobilisa-
tie van vetreserven. Dit mechanisme 
kan door een snelle toevoer van be-
schikbare energieën de eerste dagen 
na de afkalving geremd worden. In dit 
geval zou men orgacell sc® start 3 tot 
4 dagen opeenvolgend na het afkalven 
geven. 

Door orgacell sc® start – koestarter 
krijgt de koe snel energie welke 
gepaard gaat met een stimulatie van 
de pens en belangrijke vitaminen. 

Voor een goede start na een 
succesvolle lactatieperiode is de 
toepassing bij elke koe die heeft 
afgekalfd zinvol. Ook kan orgacell sc® 
start als een ondersteunende 
maatregel in geval van ziekte na een 
behandeling van een veearts de 
voeropname weer sneller op gang 
brengen.
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Koedrencher 

om het praktisch toe te dienen kan 
men een koe drencher gebruiken. 

500 gram van orgacell sc® start kan 
dan praktisch en optimaal toegediend 
worden. 

Een snelle en hoge voeropname na het 
afkalven, draagt daartoe positief bij aan 
de gezondheid van de dieren.

Pensfunctie 
– voeropname

 ▪ levende gisten 
 ▪ natrium bicarbonaat
 ▪ druivensuiker

Energiestofwisseling 
– leverbescherming

 ▪ propyleenglycol
 ▪ druivensuiker
 ▪ nicotinamid

Immuunsysteem  
– calcium-fosfor-stofwisseling 

 ▪ vitamine A en E
 ▪ selenium
 ▪ vitamine D3

orgacell sc® start bevat de volgende componenten ter ondersteuning van pens, lever en immuunsysteem:

Mobilisatie
De ervaringen van onze klanten na het 
geven van orgacell sc® start zijn, dat 
na het afkalven, de koe een goede 
start in de nieuwe lactatie maakt. Door 
o. a. de levende gisten wordt de pens 
weer gestimuleerd zodat de koeien al 
na een korte tijd weer met eten begin-
nen. De koe wordt dan weer fit en 
vitaal. 

De orgacell sc® start is ook een goede 
applicatie bij een sterk verslechterde 
algemene gezondheidstoestand of bij 
stofwisselingproblematiek als onder-
steunende toepassing, na een behan-
deling van de veearts. Daardoor wordt 
de koe gestimuleerd voer op te nemen 
zodat ze weer een betere prestatie kan 
leveren.

Voederen
orgacell sc® start is een poeder en 
wordt met 500 gram per dier per dag 
in lauw warm water gegeven.  
Het poeder moet in een emmer  
(20 - 25 liter) geroerd worden, zodat 
orgacell sc® start zich goed in het 
water verdeeld. 

De orgacell sc® start kan ook met 
behulp van een plastic fles gegeven 
worden. Doe dan eerst het poeder in 
de fles, voeg dan 1,5 tot 2 liter 
lauwwarm water toe en schud het kort 
heen en weer. Bind de koe vast en dien 
het gemengde product toe in haar 
bek. De toepassing kan naar behoefte 
in de volgende dagen eenmalig 
herhaald worden. Per dag mag je 
echter niet meer dan 500 gram per 
koe geven. 

Verpakking
10 portie’s van 500 gram  
Totaal: 5 kg

Koel en droog bewaren.


