
  

 

Egenskaper 

 

Levabon® Goldhefe 

Autolysert gjær - det beste for vomma 

Autolysert gjær stimulerer vomfunksjonen. Dette kan bidra til å forebygge acidose. Slik sikres en optimal 

utnyttelse av både grovfôr og kraftfôr. 

De naturlige antioksidantene bidrar til å deaktivere metabolitter, som for eksempel frie radikaler. Frie 

radikaler er, i tillegg til giftstoffer, ansvarlige for svekkingen av immunforsvaret, for leverskader, 

muskel- og klauvdegenerasjoner samt fruktbarhetsforstyrrelser. Bruk av autolysert gjær har vist seg 

å gi økt fôropptak og dermed bedre utnyttelse av det genetiske ytelsespotensialet. 

Virkemåte: 

● autolysert gjær (Levabon® Rumen E) fremmer vomfunksjonen 

  ➪ leverer høyt tilgjengelige mikronæringsstoffer 

  ➪ stimulerer veksten av cellulosespaltende bakterier 

  ➪ forbedrer utnyttelsen av råfiber ➪ høyere 

fôropptak 

● stabiliserer pH-verdien i vomma 

 ➪ økt aktivitet i nyttige mikroorganismer 

 ➪ forbedrer klauvhelsen 

● forbedrer dyrenes ytelse 

 ➪ gir økt fôrfordøyelighet og bedre fôrutnyttelse 

 ➪ høyere melkeytelse per dag 

 ➪ raskere utvikling av vomma (kalver) 

 ➪ høyere dagsopptak (foringdyr) 

● 7000 mg naturlige flavonoider 

 ➪ Flavonoider er de sterkeste kjente radikalene mot oksidativt stress 

 ➪ 50 ganger økt antioksidanteffekt av vitamin E 

 ➪ 20 ganger økt antioksidanteffekt av vitamin C 

 ➪ 7000 mg flavonoider tilsvarer dermed antioksidanteffekten av 350 000 mg vitamin E og 140 000 

mg vitamin C 

● Anti-Oxidative-Complex (AOC) inneholder naturlige antioksidanter som minimerer oksidativt stress og 
stimulerer dyrenes motstandskraft 



 

Anbefalt for: 
Levabon® Goldhefe fremmer fibernedbrytende bakterier hos alle drøvtyggere. 

Dosering: 

Melkekyr:  I løpet av de første 150 Laktasjonsdagene 50 – 70 g/dyr/dag, deretter kan det reduseres 

til 50 g/dyr/dag. Alternativt 50 g/dyr/dag gjennom hele laktasjonen. 

Sinkyr: 30 – 40 g/dyr/dag  

Kalver: Gjennom hele oppfôringsperioden, 40 g/dyr/dag. 

Ammeku: 50 g/dyr/dag. 

Okser: 40  hele oppfôringsperioden  g/dyr/dag 

Sau: 10 g/dyr/dag 

Geit: 10 g/dyr/dag 

  

 

Levabon® Goldhefe kan enten blandes i grov-, tilleggs- eller kraftfôret. Blandes den i kraftfôret, bør 

doseringen være basert på den maksimale kraftfôrmengden. Også høyere doseringer anbefales (80 

g/dyr/dag). 

Holdbarhet: 

12 måneder fra produksjonsdato 

Oppbevaring: 

Lagres tørt og kjølig 

Forpakning: 

25 kg sekk 

Artikkelnummer: 16003 

Din BIOMIN-konsulent bidrar gjerne med råd og tips! 
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