
Identifiera och kontrollera djur i riskzon för
ketos
God kontroll på besättningsstatus och individer 
Tidigt insatt behandling ger fler kor möjlighet
att uppnå och behålla en hög avkastning över
tid
Indirekt mått på hur väl rutinerna under
perioden runt kalvning fungerar.
Mindre fertilitetsproblem med rätt
energibalans kortare kalvningsintervall 
Att-göra-lista ger dig en överblick över
provtagningar och behandlingar  mot ketos
Utveckla gårdsanpassad provtagnings- och
behandlingsstrategi mot ketos 
Enkelt att använda

Möjlighet att utveckla en förebyggande strategi
tillsammans med gården, baserat på gårdens
statistik 
Möjlighet att få svar på om insatta åtgärder ger
resultat
Ett lättillgängligt verktyg för att följa upp om
foderstaten är väl anpassad 

Ökad djurvälfärd vid snabb upptäckt och insatt
behandling 
Färre sjuka djur genom god kontroll på korna 
Extra tillsyn av nykalvade kor

Fördelar för gård och ekonomi 

Fördelar för veterinär och rådgivare:

Fördelar för djurhälsa:

KetosKoll
Provta genom mjölk- eller blodprov        följ rekommenderade åtgärder från

appen        arbeta förebyggande tack vare statistik från din besättning.

”EN AV DE STÖRRE
EKONOMISKT
FÖRDELAKTIGA SAKER SOM
MJÖLKGÅRDAR KAN GÖRA
ÄR ATT ÄGNA TIF FÖRST ÅT
ATT FÖREBYGGA KETOS
OCH SEDAN TIDIG
UPPTÄCKT OCH
BEHANDLING.”

Professor Gary Oetzel,
University of Wisconsin

Med Agricams KetosKoll-utrustning kan
du ta mjölk- och/eller blodprov för att
snabbt få reda på hur dina kors
energibalans ser ut. Ett utmärkt
hjälpmedel för att förhindra ketos, samla
dina mätvärden och tillsammans med
besättningsveterinär och/eller rådgivare
ta fram gårdsanpassad
behandlingsstrategi. I appen Ketoskoll får
du en god överblick över provtagningar,
behandlingar och rekommenderade
åtgärder. Du får även tillgång till de mest
effektiva behandlingsprodukterna.
KetosKoll är ett bra verktyg för att få en
indikation på att foderstaten fungerar.
Med hjälp av KetosKoll får de nykalvade
korna lite extra tillsyn, vilket de ibland kan
behöva.

”EN FÖRDEL MED KETOSKOLL ÄR MAN FÅR EN EXTRA
HANDPÅLÄGGNING PÅ NYKALVADE KOR. DOM FÅR EN
EGEN LITEN STUND DÄR MAN FÅR KOLL PÅ VILKA SOM
BEHÖVER EXTRA HJÄLP.”

Sofia Nilsson, Flaka Mjölk AB. 


