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  Podporovat zdraví a užitkovost znamená 
podporovat trávení a střevní mikroflóru.

Střevo je velmi důležitý orgán. Krmivo je zde 
stráveno a přes střevní sliznici jsou živiny při-
jaty do metabolismu. Střevo rovněž výraznou 
měrou rozhoduje o  imunitních pochodech 
ostatních orgánů.

Velmi dobrý účinek BONVITAL spočívá 
na přísné selekci bakteriálního kmene Ente-

rococcus faecium, který zastává ve  střevech 
prasat regulační a stabilizující funkce.

Bakterie mléčného kvašení v BONVITAL mají 
ve střevě prasat přímý vliv na mikroflóru a při-
rozeným způsobem ji aktivně mění ve  pro-
spěch hostitelského zvířete. Pro zajištění tr-
valého osídlení střeva musí být probiotická 
účinná látka podávána pravidelně.

BONVITAL:
 Pozitivní změna střevního prostředí díky 

tvorbě mastných kyselin s krátkým řetěz-
cem a pokles pH-hodnoty ve střevech

 Stimulace a stabilizace lokálního imunit-
ního systému ve střevě

 Zlepšení absorpční kapacity střev

HLAVNÍ TÉMA

Inovativní účinné látky ve výživě prasat

 Pozitivní ovlivnění střevní sliznice
 Potlačení patogenních kmenů, zabránění 

jejich navázání na střevní sliznici

CERAVITAL, krmná surovina bohatá na pro-
teiny, nabízí možnost snížit antinutritivní 
efekty frakcí neškrobnatých polysacharidů 
a zvýšit využitelnost všech živin.

Neškrobnaté polysacharidy (NSP) – pento-
zany a betaglukany - jsou lokalizovány hlavně 
v  podpůrných pletivech rostlin. Monogastři 
nedisponují vlastními trávicími enzymy pro 

Schaumann spojuje v konceptech výživy a krmení prasat vlastní výzkum a vývoj s inovacemi, které cíleně reagují na změny 
podmínek na trhu a trendy v produkci prasat.

Užitkovost, hospodárnost 
a zdraví v chovech prasat
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štěpení NSP. Snižuje se tak koncentrace využi-
telné energie a obsah živin v krmivu. Zároveň 
NSP obalují jinak vysoce stravitelné živiny, jako 
jsou proteiny, tuky a  škrob. Rozpustné NSP-
-frakce zvyšují v zažívacím traktu viskozitu. Vá-
žou velké množství vody a trávenina se stává 
lepivou. Zhoršuje se absorpce živin ve střevě 
a konzistence výkalů. Vyskytují se průjmy nebo 
se zpomaluje pasáž krmiva, což má za násle-
dek horší příjem krmiva. 

CERAVITAL vykazuje svou vynikající účinnost 
především v krmných směsích s vysokým po-
dílem pšenice, žita a výpalků a také u mladých 
zvířat, která ještě nemají zcela rozvinutý trávicí 
trakt.

CERAVITAL:
 Stabilizace žaludečně-střevního systému
 Vynikající biologická využitelnost vitaminů, 

aminokyselin, nukleotidů, minerálních lá-
tek

 Lehce využitelné živné médium pro střevní 
bakterie

 Podpora žaludeční a  střevní flóry a  tím 
zdraví ve střevech

 Zvýšení stravitelnosti přijatého krmiva
 Zlepšení přeměny NSP-frakcí na  mastné 

kyseliny s krátkým řetězcem a tím přísun 
dodatečné energie

 Vyšší denní přírůstky
 Lepší konverze krmiva
 Vyšší vitalita a zdraví
 Stoupající rentabilita

 Efektivní využití krmiva pro vyšší užitko-
vost

Využitelnost anorganických sloučenin sto-
pových prvků v  trávicím traktu je snížená 
z  důvodu tvorby špatně absorbovatelných 
komplexů. U AMINOTRACE-stopových prvků 
jsou ionty kovu (Cu, Fe, Zn, Mn) již komplexně 
vázány s  aminokyselinou glycin a  tím jsou 
ochráněny. 

Z tohoto důvodu vykazují vysoce hodnotné 
AMINOTRACE-glycináty podstatně vyšší stravi-
telnost než anorganické sloučeniny stopových 
prvků.

Při zařazení organicky vázaných stopových 
prvků lze výrazně eliminovat negativní vzá-
jemné účinky stopových prvků. Díky lepší vyu-
žitelnosti je také možné snížit absolutní množ-
ství stopových prvků v minerálním krmivu. 

Organicky vázané stopové prvky AMINO-
TRACE přispívají k vyrovnanému a účinnému 
zásobení zvířat, současně dochází k nižšímu 
vylučování stopových prvků z těla zvířat. 

AMINOTRACE: 
 Optimalizace funkcí látkové výměny
 Odolnost vůči stresu
 Produkční účinnost krmiv
 Posílení imunitního systému

 Vitalita
 Zdraví špárků

SCHAUMACID-program nabízí krmné kyse-
liny se speciálními účinky. Pečlivý výběr a cí-
lená kombinace organických kyselin pozitivně 
ovlivňuje užitkovost. SCHAUMACID-směsi 
kyselin umožňují díky synergickým účinkům 
snížit dávky jednotlivých kyselin. Nové kombi-
nace kyselin např. účinně podporují pozitivní 
střevní flóru, potlačují salmonely nebo udržují 
pod kontrolou kvasinky v tekutém krmení. 

SCHAUMACID: 
 Zvýšení hygienické úrovně suchého, teku-

tého krmiva i napájecí vody 
 Snížení pronikání patogenů střevní stěnou 
 Stabilizace střevní mikroflóry 
 Zvýšení aktivity trávicích enzymů
 Nižší zatížení látkové výměny
 Podpora využití krmiv
 Lepší základ pro zdraví a užitkovost zvířat

BONVITAL, CERAVITAL, AMINOTRACE 
i  SCHAUMACID jsou účinné komponenty, 
které pomáhají efektivně využít krmivo pro 
zajištění zdraví, vysoké užitkovosti a rentabilní 
produkce prasat všech kategorií.   


