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Moderne dyreproduksjonssystemer er komplekse og 
svært varierende. Ingen gårder er identiske, og hver 
bonde har sin egen metode for å optimalisere 
effektiviteten, spesielt i utfordrende perioder. 
Utviklingen innen avl, ernæring og dyrehelse vil 
fortsette å bidra til å øke produksjonspotensialet og 
også dermed forandre utfordringene på gården. I 
hvert dyrs livssyklus er det perioder der det er behov 
for støtte over næring og krever en skreddersydd og 
personlig tilnærming.

Ekstra forsiktighet i kritiske faser av rask vekst, sykdom eller 
under vaksinasjoner viser seg å være fordelaktig for hvert dyr. 
Fôreinntaket er også deprimert under stressende faser som 
temperatursvingninger, fôroverganger
eller transport. Egnet produktvalg og riktig anvendelse kan gi 
betydelige støttende effekter på dyrehelsen og kontrollere 
patogenvekst. Å levere behandling gjennom drikkevannet kan 
være en av de mest effektive metodene for å gi ekte 
terapeutiske doser.

Siden Intracare spesialiserer seg på flytende og 
drikkevannsbaserte tilskudd, er bønder i stand til å bruke 
produktene våre enkelt og maksimere avkastningen ved å 
supplere bare når det er nødvendig. Flere gårder bruker et 
vannbasert medisineringssystem, Gjennom dette systemet kan 
en gård administreres mer detaljert med flytende kosttilskudd. 
Det er ganske enkelt og mer effektivt å kontrollere behandlinger 
gjennom drikkevannet enn gjennom fôret takket være tre 
hovedårsaker:

1. Svake eller syke dyr reduserer eller stopper vanligvis
fôrinntaket, men drikker kontinuerlig. Tilskudd
via drikkevann sikrer kontinuerlig inntak av
aktive forbindelser. Dette er viktig for deres
gjenopprettingsprosess.

2. Påføringen er rask og enkel og når dyrene nesten
umiddelbart; tilskudd via fôret tar mer tid å nå frem til
dyret ettersom fôret må bestilles, produseres og
transporteres mens det i noen tilfeller er nødvendig med
umiddelbar handling.

33  Det gir bonden full kontroll over bruk av kosttilskudd. 
Type tilskudd dosering og varighet kan velges. Gårder 
kan til og med bytte produkter uten å vente på neste 
fôrlevering. Dette gir muligheten til å gi 
presisjonstilskudd for spesifikke utfordringer på gården.

Vi ser en stor fremtid for å erstatte antibiotika med 
høykvalitative fôrtilskudd. En ernæringsmessig tenkemåte i 
stedet for automatisk dosering av medisiner. Med kunder som 
er utstyrt med doseringssystemer eller annen ny teknologi,  er 
det mulig å administrere en gård bedre i detalj med flytende 
kosttilskudd.
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Fremtidig tilpasset oppdrett: 
Presisjonshelsehåndtering gjennom drikkevann
Vi ser en stor fremtid for å erstatte antibiotika med Intra Nutrients-porteføljen.
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Visste du at?
Mange ganger er dyrefôr satt sammen på en 
slik måte at det overgår ernæringsbehovet til 
ca 80% av dyrene, mens 20% får mat med 
underskudd. Spesielt i kritiske faser er disse 
dyrene mer sårbare og krever umiddelbar 
støtte.

80% mat som 
overgår 
ernæringsbehovet

20% for med underskudd

https://www.intracare.nl/products-support/intra-nutrients


 Presisjonstilskudd via drikkevann er et raskt og strategisk 
verktøy for å redusere ytelse-nedgang hos dyr i 
utfordrende perioder. Vår Intra Nutrient-portefølje hjelper 
gårdsledere og integrasjoner å oppnå akkurat dette.

Mange produsenter opplever nedsatt eggskallkvalitet hos 
eldre fugler. På grunn av forskjeller i 
produksjonspraksis, varierer tiden og forekomsten av 
nedsatt eggskallkvalitet per gård som det er ønskelig 
med en skreddersydd tilnærming. - Intra Calferol

Vaksinasjonsprogrammer for luftveissykdommer er også 
forskjellige for hver gård, for å lindre mulige negative 
reaksjoner etter vaksinasjon er det behov for en løsning 
som er klar til bruk – Intra Aerosol 

Stress kan svekke tarmfunksjonen og helsen som 
kompromitterer fordøyelsen og opptaket av 
næringsstoffer. Spesielt den første uken i kyllingens liv er 
ekstremt stressende, og en god start er viktig for å oppnå 
mål med høy ytelse. – Intra Nutri-Mix

Etter avvenning er den mest kritiske perioden for 
smågris. Mange stressfaktorer knyttet til 
avvenningsperioden kan påvirke immunsystemets 
respons negativt og føre til tarmdysfunksjon. 
Produksjonen av magesyre er ikke fullt modnet til å 
effektivt takle endringen av diett og støtte til magesyring 
er viktig. I tillegg til det reduserte fôropptaket er det mer 
effektivt å tilføre forsuring via drikkevannet i stedet for 
via fôret.– Intra Aqua Acid Mineral

Oksidativt stress fra dannelse av frie radikaler er et 
problem i fjørfeproduksjonen over hele verden. 
Forårsaket av ulike faktorer som varmestress, patogener, 
alder, er en stille trussel mot dyrens produktivitet. 
Ytelsesstøtte til varmestress, kjøttkvalitet, fruktbarhet er 
nødvendig – Intra Mineral Se Vit E 

En fin balanse mellom aktive
ingredienser og støttende
elementer
Når en gruppe dyr trenger behandling, er 
drikkevannsapplikasjon et ansvarlig og nyttig alternativ 
forutsatt at drikkevannet, systemet og produktene er av 
god kvalitet. Produkter fra Intra Nutrient-porteføljen er 
nøye formulert for å møte en optimal balanse mellom 
løselighet, stabilitet og biotilgjengelighet. De aktive 
ingrediensene er godt løselige og svært tilgjengelige for 
dyret. Støtteelementene i formuleringene våre er med på 
å skape en homogen blanding.
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