You care. We care.

BioMar introduserer

SmartCare
SmartCare er en serie helsefôr som møter
mange av utfordringene innen dagens akvakultur.
Ved bruk av biofunksjonelle ingredienser og tilpasset
ernæring kan risikoen for helseutfordringer reduseres,
samtidig som man fokuserer på fiskens tilvekst.

Foto: Geir Mogen
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SmartCare
Foto: Geir Mogen

Øker fiskens evne til å takle
helseutfordringer ved å styrke
ytre og indre barrierer og fremmer en effektiv immunrespons,
også når forsvaret er svekket.
Øker motstandskraften mot
sykdom og robustheten mot
mekanisk og kjemisk behandling.
Legger til rette for produksjon
av en mer balansert og frisk fisk.

Øker fiskens evne til å bygge
et sterkere sirkulasjonssystem
gjennom biofunksjonell støtte.
Sikrer en effektiv og velbalansert
immunrespons mot virus og
andre betennelsestilstander.
Fremmer en raskere sykdomsheling og begrenser vevsskader.

Øker fiskens evne til å motstå
spesifikke helseutfordringer
gjennom bruk av målrettede
verktøy som støtter fiskens
beskyttelsesmekanismer.
Fremmer en fisk som bedre
takler og bekjemper temporære
helseproblemer.

Standard vekstfôr er designet for å dekke fiskens behov for næringsstoff
under ordinære produksjonsbetingelser. I situasjoner der fisken er utsatt
for stress, skade eller sykdom, vil en andel av næringsstoffene brukes til
å håndtere disse utfordringene. Dette kan gi behov for en justert diett
med høyere innhold av enkelte næringsstoff. Alternativt kan
biotilgjengeligheten av enkelte næringsstoffer justeres.
Bruk av SmartCare i en helhetlig strategi gjør fisken bedre i stand til å
takle utfordringer som oppstår i dagens oppdrettssituasjon. I samarbeid
med BioMars helseteam og tekniske spesialister kan du skreddersy et
helseprogram som passer for dine behov.
Ved å være proaktiv med SmartCare, vil du ikke bare opprettholde god
helse for å sikre optimal ytelse, men også være trygg på at du tilbyr
fisken det beste innen helse og velferd.

TotalCare

Assist Skin

Resist X

Control Gill Q

Resist Lice

ControlQ

Intro Q
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RESIST

BEDRE RUSTET FOR
HELSEUTFORDRINGER
Ved styrking av ytre og indre barrierer og sikring av en effektiv
immunrespons. Økt motstandskraft mot sykdom og robusthet mot
mekanisk og kjemisk behandling.

Foto: BioMar
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RESIST

Resist X
Resist X er designet med en rekke veldokumenterte komponenter som
bidrar til å øke beredskapen i fiskens indre og ytre forsvar. Dette kan øke
fiskens motstandskraft mot smitte og stress, og bidrar til å holde fisken
robust i hele sjøfasen.
I tillegg til å styrke fiskens slimlag og ytre barrierer vil Resist X legge til rette for et effektivt immunsvar
når barrierer er brutt. Resist X styrker fiskens tarmhelse, antioksidative kapasitet og tilfører byggesteiner som bidrar til en mer effektiv mobilisering av fiskens eget immunforsvar. Dette gir betydelig
styrking av motstandskraft. Fôret inneholder også komponenter som bidrar til heling etter vevsskade.
Resist X har blant annet gitt en lavere andel lus på fisk ved både tankforsøk og i felt, og har også vist
raskere restitusjon etter infeksjon med PD.
Resist X er laget for økt motstandskraft mot sykdom, robusthet mot mekanisk og kjemisk behandling
og rask restitusjon.

Resist Lice
Fiskens slimlag er et viktig bidrag for å beskytte fisken mot lus og skader
relatert til fysisk og kjemisk håndtering. I tillegg er det en viktig barriere
mot smittestoff.
Foto: BioMar

Det er i gjentatte forsøk vist en reduksjon i antall lus pr. fisk ved fortykket slimlag. Et sterkt slimlag er
også viktig for å beskytte fiskens hud mot skader ved håndtering og behandling, som vil kunne tære på
slimlaget og gjøre den mer sårbar ved senere håndteringer, samt overfor bakterier i vannet som kan
føre til sårinfeksjoner.
Fôret påvirker slimets tykkelse, konsistens og antimikrobielle egenskaper. Resist Lice øker motstandsdyktigheten mot lus og andre skader ved å bygge et tykkere og mer aktivt slimlag. Appetittforsterkeren QUICK (Q) anbefales i Resist Lice. Den bidrar til raskere fôropptak etter badebehandling og
håndteringsoperasjoner. Resist Lice er laget for kvantitativ og kvalitativ forbedring av fiskens slimlag.
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CONTROL

KLINISK
ERNÆRING
Demper betennelsesutvikling og fremmer god hjerte- og sirkulasjonshelse
gjennom tilpassede nivåer av næringsstoff og bruk av biofunksjonelle
komponenter. Støtter fisken gjennom perioder med redusert
allmenntilstand, reduserer vevsskader og legger til rette for
en effektiv restitusjon etter sykdom.

Foto: BioMar
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CONTROL

Control Q
Betennelse er en prosess kroppen setter i gang for å forsvare seg
mot enhver skadelig fysisk og infeksiøs trussel. Flere av sykdommene
i oppdrettsnæringen kan relateres til betennelser som enten er for
sterke eller for lite målrettet og fører til kroniske betennelsestilstander.
Control Q sikter spesielt på å kontrollere betennelsestilstander, og
påvirker systemet av signalstoffer som styres av balansen mellom
omega-3 og omega-6 fettsyrer i vev.
En høyere andel EPA/DHA i vev gir en effektiv og balansert betennelse. Dette kan gi et bedre forsvar
mot virussykdom samt mindre kroniske betennelsestilstander. Beriket med EPA og DHA i fosfolipid
form fra krill vil Control Q kunne dempe og balansere betennelsestilstander.
Vi har blant annet sett mindre skade og dødelighet ved fôring med Control Q i forbindelse med virusinfeksjoner som HSMB, og fisken bygger også et større og sterkere hjerte. Dette gjør den mer robust
og forbedrer evnen til å kompensere ved stress og lav oksygentilgang.
Control Q har også vist positive effekter ved PD-utbrudd. På grunn av endret absorpsjon og distribusjon av fett kan fisken benytte seg av næringen fra krill, på tross av skader i pancreas som reduserer
produksjonen av fordøyelsesenzymer. Dette gjør at man kan tilby fisken en fullverdig diett også under
PD-utbrudd, noe som gjør at den friske fisken i merden får den næringen den trenger for å opprettholde god helse og normal tilvekst.
Control Q er laget for å dempe og kontrollere betennelsestilstander og bygger på vår kunnskap om
sammenhengen mellom fettsyrebalanse og sykdom. Produktet har hittil vært flaggskipet i vårt helsefôrsortiment. Med nye Total Care går vi nå et skritt videre.

Foto: BioMar
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CONTROL

Control Gill Q
Under håndtering utsettes spesielt gjellene for stor belastning. Gjellene er
en viktig del av fiskens sirkulasjonssystem, og under håndtering utsettes
gjellene for stor belastning. Dette kan bidra til betydelige skader og gjøre
fisken sårbar for ytre påvirkning og smitte. Control Gill Q tilbyr blant
annet styrking av sirkulasjonssystemet i tillegg til den ytre barrieren rundt
gjellene, og kan bidra til mindre skader og et mer funksjonelt gjellevev.

Det er også vist en sammenheng mellom betennelse i hjertet og gjelleblødninger. Et styrket hjerte og sirkulasjonssystem vi kunne bidra til
mindre skader på blodkar i gjellevevet. I forsøk har vi sett mindre
blødninger og mindre betennelser i gjellevevet ved bruk av fôr med
tilpasset næringssammensetning som tilfører tilstrekkelig betennelsesdempende fettsyrer i gjellevevet.
Control Gill Q er laget for å styrke fiskens ytre barrierer, samtidig som det fremmer optimal gjelleog sirkulasjonsfunksjonalitet.
Produktet er konstruert med bakgrunn i kunnskap fra vårt arbeid med Qardio. Control Gill Q har også
med alle fordelene fra det gamle flaggskipet, som nå er videreført i Control Q.

Foto: Alf Dalum

Gjellene er bygget av små, hårfine strukturer som til sammen gir en stor
overflate. Organet skal primært sørge for nær kontakt mellom blod og
vann slik at gasser kan utveksles og væskebalanse opprettholdes. I tillegg
kommer også andre viktige oppgaver. Når gjellene utsettes for irritasjon
fra patogener, kjemiske stoffer eller partikler i vannet, blir gjellene irritert
og det settes i gang en inflammasjonsrespons. Dette kan føre til redusert
mengde funksjonelt gjellevev, med nedsatt organkapasitet som konsekvens.

TotalCare
TotalCare kombinerer det beste fra både SmartCare Resist og
SmartCare Control.
Vi vet at det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer som kommer til hvilken tid og ønsker å tilby en
totalpakke som kan brukes både i forkant og gjennom sykdomsperioder. TotalCare vil være det beste
alternativet når man skal håndtere flere helseutfordringer på samme tid.

Foto: BioMar

TotalCare er vår beste pakke for å:
• Motvirke kroniske betennelser
• Styrke gjellehelse og hjertehelse
• Styrke fisken mot lus og virussykdommer
• Styrke indre og ytre barrierer og bidra til å beskytte fisken ved håndtering og behandling
• Styrke sirkulasjonshelsen og beskytte mot negative effekter av virussykdommer som HSMB og PD
• Stimulere appetitten, særlig hos svekket fisk
• Styrke fisken ved PD-smitte i området og redusere skadeutvikling om utbrudd skulle komme,
i forsøk har både syk og frisk fisk i vesentlig grad opprettholdt vekst gjennom utbruddsperioden
og etterpå.
TotalCare er laget for å møte en rekke helseutfordringer, samtidig!
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ASSIST

STØTTE GJENNOM
SPESIFIKKE UTFORDRINGER
SmartCare Assist er BioMars produktkategori for spesifikke helseutfordringer.
Den viktigste utfordringen i Norge er vintersår.

Foto: BioMar

Assist Skin
Assist Skin inneholder komponenter som stimulerer immunforsvaret til å
ruste opp samtidig som det støtter sårhelingsprosessen.
Fiskens hudbarrierer kan svekkes av flere årsaker, både mekaniske og infeksiøse.
I sjøen finnes flere bakterier som kan infisere fisken dersom barrierene er brutt. I dagens oppdrettssituasjon, hvor fisken kan bli utsatt for opptil flere behandlinger gjennom produksjonssyklusen, øker
risikoen kraftig for at barrierene brytes og at bakterielle sårinfeksjoner oppstår.
Assist Skin har komponenter som bidrar til at fisken mer effektivt kan motstå bakterieinfeksjoner og
at sårskader kan gro raskere. Dette er særlig viktig i perioder hvor fisken har økt risiko for vintersår,
og ikke minst når fisken har fått skader i forbindelse med håndtering.
Assist Skin er laget for å stimulere til et mer effektivt immunforsvar mot sårinfeksjoner, samt raskere
sårheling.
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KATEGORI

RESIST

VED OVERGANG
TIL SJØ
Intro Q

NAVN

BRUKSOMRÅDE

FÔRANBEFALING

Resist X

PD
Lakselus
Stress/håndtering
Vevsskade
Tarmhelse

4 uker ved oppstart.
4 uker i forkant av håndtering.
Puls (3+3 eller 4+2) i perioder
med økt smittepress.

Resist Lice

Lakselus

4 uker ved oppstart.
Pulsfôring (3+3 eller 4+2)

TotalCare

Gjellesykdommer
Sirkulasjonshelse
Virussykdommer
PD
Stress/håndtering
Lakselus
Vevsskader
Tarmhelse

Minimum 8 ukers sammenhengende fôring i forkant
av risikoperioder.
Fôres til risikoperioden avtar.

Control Gill Q

Gjellesykdommer
Sirkulasjonshelse
Virussykdommer
Klinisk PD
Stress/håndtering
Lakselus

Minimum 8 ukers sammenhengende fôring i forkant
av risikoperioder.
Fôres til risikoperioden avtar.

Control Q

Sirkulasjonshelse
Virussykdommer
Klinisk PD

Minimum 8 ukers sammenhengende fôring i forkant
av risikoperioder.
Fôres til risikoperioden avtar.

Assist Skin

Forebygge vintersår
Mekaniske skader
Raskere sårheling

3-4 uker i forkant av
forventet lave temperaturer/
vintersårproblematikk.
Vedlikeholdes med 2 uker på/
4 uker av så lenge der er risiko
for sårutvikling.
Når fisken har sår.

Intro Q

Styrket immunforsvar
Bedre tarmhelse
Støtter osmoregulering
Økt appetitt

Frem til 500 g

Laks går igjennom betydelige forandringer i forbindelse med overgangen
fra ferskvann til sjø. Fôringsforberedelsene er avgjørende for suksess.
I tillegg til at fisken utsettes for et betydelig høyere smittepress i sjøen er immunforsvaret og
barrierene svekket i forbindelse med smoltifiseringen. Fisken er dermed utsatt for sykdom og høy
dødelighet i denne livsfasen. Intro og Intro Q anbefales brukt henholdsvis før og etter sjøsetting.
De nøye utvalgte biofunksjonelle komponentene i Intro-pakken styrker immunforsvar og barrierer.
Dette sørger for optimal ytelse i settefiskanlegget og en mer robust og motstandsdyktig smolt etter
utsett.
Når smolten settes i sjøen er det viktig å få fisken fôret riktig og raskt. Dette for å sørge for at den
er fysiologisk forberedt og dermed bedre i stand til å stå imot infeksjoner. Intro Q øker smoltens
robusthet gjennom styrket immunforsvar, stryket tarmhelse og bedre osmoregulering i denne
krevende perioden.
QUICK (Q) stimulerer appetitten og øker dermed tilvekst og opptak av de biofunksjonelle
komponentene i dietten. Intro Q inneholder en nøye avstemt kombinasjon av komponenter som
understøtter fiskens fysiologi og forsvarssystemer. Intro Q frem til 500 g legger det beste grunnlaget
for et godt produksjonsresultat i sjø.

ved overgang til sjø

Intro Q er laget for å gi smolten den aller beste starten i sjøen.
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Vil du vite mer om SmartCare?
Ta kontakt med en av oss!

IDA-KATHRIN G. NERBØVIK
Fiskehelsebiolog, produktsjef fiskehelse

MARIANNE NERGÅRD
Veterinær, fagsjef fiskehelse

marte.hauge@biomar.no

ikn@biomar.no

marianne.nergard@biomar.no

BioMar okt 2018

MARTE HAUGE
Veterinær, fagrådgiver fiskehelse

L E T ’ S

I N N O V A T E

 facebook.com/BioMarNorge

A Q U A C U L T U R E

Tlf. 76 11 92 00

 BioMar_Norge@BioMar_Norge

BIOMAR.NO
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 Linkedin.com/company/biomar-as
 BioMar Norge

