X-BOND:

TOKSINBINDEREN MED EN EFFEKTIV
3-KOMPONENTS EFFEKT
Foderet er altafgørende for sunde og produktive grise.
Derfor har det konsekvenser, hvis afgrøderne kontamineres af naturligt
forekommende mykotoksiner. Ofte vil grisenes vækst og den generelle
produktivitet blive påvirket med et indtægtstab som følge.
Vilomix har udviklet X-Bond for at minimere og forebygge denne risiko.
X-Bond er en toksinbinder med en 3-komponents virkning, der både
binder og deaktiverer naturligt forekommende mykotoksiner.
Men den binder og deaktiverer ikke blot mykotoksiner - den understøtter også grisens ernæring og dermed produktivitet med et funktionelt
kompleks af næringsstoffer.

MYKOTOKSINER VAR
TIL STEDE I 80% AF
PRØVERNE I EN
GLOBAL UNDERSØGELSE
KILDE: BIOMIN MYCOTOXIN SURVEY

X-Bond er en kombination af lermineraler, hydrolyserede gærceller og
funktionelle tilsætningsstoffer - herunder enzymer, vitaminer og mineraler.
X-Bond er tilgængelig i 3 varianter - alle med en holdbarhed på 1 år.

BINDER

DEAKTIVERER

UNDERSTØTTER

Lermineraler adsorberer
mykotoksiner, så de ikke kan
trænge ind i blodbanen

Enzymer omdanner mykotoksiner
til ikke-toksiske metabolitter

Et skræddersyet kompleks af
næringsstoffer understøtter tarm,
lever og immunsystem

HVORFOR IKKE FOREBYGGE?

X-BOND GIVER HURTIGT UDBYTTE

Foder, der er kontamineret med mykotoksiner, er en kendt årsag til appetittab og opkast, nedsat reproduktion og
en forøget dødelighed - alt sammen resulterer det i en lavere samlet produktivitet og medfører driftstab.
Men hvorfor vente på, at det sker? Test viser, at X-Bond giver et positivt afkast allerede ved et fald i produktiviteten
på 1 %.
X-Bond giver god mening, uanset om du allerede har et problem med mykotoksiner eller gerne vil forebygge det.

MYKOTOKSINER

HVORDAN BRUGES X-BOND?
X-BOND BASIC

X-BOND STANDARD

X-BOND PREMIUM

DOSERING

1-3 KG / TONS FODER*

1-3 KG / TONS FODER*

1-3 KG / TONS FODER*

KONTAMINERINGSRISIKO**

FOREBYGGENDE/LAV

LAV/MEDIUM

MEDIUM/HØJ

✓✓✓

✓✓

✓✓

DON, FUM

✓

✓✓✓

✓✓✓

ZEN

✓

FUNKTIONELT KOMPLEKS AF
NÆRINGSSTOFFER TIL
UNDERSTØTNING

✓

AFB, OTA, ERGOTS

✓✓✓

✓✓

✓✓✓

* Afhænger af kontamineringsniveauet
** Afhænger af: Forudsigelse for høst, opbevaringsbetingelser af korn, analyser af foder og synlige symptomer i besætningen

SIKKER OG TROVÆRDIG
Alle produkter fra Vilomix er baseret på højkvalitets ingredienser og er produceret i overensstemmelse
med strikte internationale standarder for at tilsikre høj sikkerhed for dyr, mennesker og miljø.

RÅDGIVNING OM ERNÆRING

Vores faglige og ernæringsmæssige rådgivningsservice er kernen i vores filosofi - og er altid
tilgængelig for dig som kunde.
Kontakt os endelig og få en snak omkring optimering og foderplaner, der lever op til de specifikke
behov, der er gældende i din besætning.

+45 8887 5200

VILOMIX.DK/X-BOND

