Vervang natriumbicarbonaat voor een
efficiëntere productie van gehaltes!

Als het gaat om het bufferen van de pens-pH, zal omschakeling van natriumbicarbonaat naar
Acid Buf - een pensbuffer met langzame afgifte - de gehaltes in de melk en de voerefficiëntie
verhogen. Dit blijkt uit recent onderzoek van University College Dublin (UCD).

Onafhankelijk onderzoek toont de meerwaarde aan
In de laatste UCD-studie met Acid Buf, in plaats van natriumbicarbonaat, stegen de gehaltes in de
melk (vet en eiwit) met 4% - van 2,25 kg / koe / dag tot 2,35 kg / koe / dag. Ook de voerefficiëntie
nam toe met 8% (1,62 versus 1,50).
De uitkomsten van deze studie werden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de
American Dairy Science Association in juni 2017. De resultaten worden ook ondersteund door twee
eerdere onafhankelijke studies aan de University of Georgia (USA) en Stellenbosch University (ZuidAfrika).

Zonder hogere drogestofopname nam de totale productie van melkgehaltes met
5,7 % toe - gemiddeld over de drie proeven.

Beste prijs-kwaliteitverhouding
Acid Buf is de enige pensbuffer op de markt die zich keer op keer bewezen heeft in dierproeven over
de hele wereld, het is zo effectief dat het slechts een dosis van 80 g / koe / dag vereist.
Dr. Derek McIlmoyle, technisch directeur van AB Vista (Feedtech bedrijf in UK), voegt toe: ‘Acid Buf
is niet alleen een pensbuffer, het calcium en magnesium in Acid Buf is ook nog uitzonderlijk biologisch
beschikbaar, daarom kunnen verdere Ca/Mg-aanvullingen in het rantsoen worden gereduceerd.’

“De combinatie met besparingen op Ca/Mg supplementen maakt Acid Buf
gemakkelijk tot de meest kosteneffectieve pensbuffer die momenteel
beschikbaar is.”
De niet te onderschatten dreiging van acidose
Het tegengaan van subacute pensverzuring (SARA) is de belangrijkste reden waarom de meeste
bedrijven Acid Buf in zowel winter- als zomerrantsoenen opnemen.
“In het verleden werd geschat dat 22% van de pas gekalfde koeien in Europa problemen heeft met
SARA. De pensfermentatie kan echter aanzienlijk eerder al worden aangetast, zelfs voordat acidose
merkbaar wordt. Daarom is pensbuffering zo belangrijk, " voegt McIlmoyle toe.

Maximale productie van vluchtige vetzuren - de bron van ongeveer 70% van de
energievoorziening van de koe - vindt plaats wanneer de pens boven de pH 5,8
wordt gehouden.

Het is van cruciaal belang om de verschillen tussen de verschillende beschikbare opties te begrijpen.
Hoewel zowel Acid Buf als natriumbicarbonaat de omvang, snelheid en duur van pH-daling in de pens
kunnen verminderen, zijn er aanzienlijke nadelen aan het gebruik van natriumbicarbonaat.
McIlmoyle legde uit: “Acid Buf is niet alleen efficiënter, maar het lijkt erop dat natriumbicarbonaat
het risico op acidose verlaagt door de doorgang door de pens te verhogen”.

“Het vermindert dus effectief de zuurgraad van de pens door simpelweg de
beschikbaarheid van rantsoeningrediënten voor fermentatie te beperken…”

"Het onvermijdelijke gevolg is dat een deel van de voedingswaarde in het rantsoen verloren gaat en
de voederconversie daardoor lijdt."
In plaats van meer koeien te melken kan het ook een doel zijn om de productie te maximaliseren
door te streven naar betere opbrengsten. Het verbeteren van de vruchtbaarheid en het bijhouden
van gezondheidsproblemen heeft ook prioriteit.
“De enige manier om de opbrengsten zo hoog te houden en vet en eiwit te behouden, is door
ervoor te zorgen dat de pens zoveel mogelijk tijd besteedt aan het zo efficiënt mogelijk werken”.

De Voordelen van Acid Buf - een calcium-leverende pensbuffer op
basis van zeealgen:
 Optimaliseert de pH van de pens en helpt acidose te voorkomen;
 Maximaliseert de tijd die de pens doorbrengt bij pH 5,8-6,2;
 Verhoogt de vertering van vezels, wat de productie van melk en gehaltes
stimuleert.
Het resultaat? Dezelfde opname, betere efficiëntie en (dus) hogere productie.

