ODCHOV SELAT

Správné zásobení živinami a účinnými látkami
v každé fázi odchovu.
Období sání a fáze odstavu
BI-LACTIN EXTRA

Speciální mléčný prestarter pro období sání selat u prasnice, s CERABAC a MiZi, kašovitý příkrm.

Minerální krmivo
SCHAUMALAC F 100 ATG

S vysokým podílem lysinu, pro první týdny odchovu, s AMINOTRACE-stopovými prvky,
CERAVITAL, MiZi a MiCu, dávkování 4 %.

SCHAUMALAC PROTECT F 110 ATG

Výborný start do odchovu selat, obsahuje čtyři aminokyseliny, Bonvital, specificky účinkující organické kyseliny,
s AMINOTRACE-stopovými prvky, CERAVITAL, MiZi a MiCu, dávkování 4 %.

Speciální krmivo
SCHAUMANN ISOLYT

Tekutý elektrolytický koncentrát pro selata s probiotickými látkami.

SCHAUMA OMNI-S

Kombinace vysoce hodnotného lososového oleje a funkční vlákniny, obsažené omega-3-mastné kyseliny
stabilizují imunitní systém a zvyšují vitalitu.

Doplňkové krmivo
NATUPIG START 40 G

Vysoce hodnotné doplňkové krmivo se všemi minerálními a účinnými látkami pro vyšší užitkovost a jistotu při výrobě vlastní
krmné směsi.

Hotová řešení pro období sání a odchov.
Kompletní krmné směsi
NATUPIG PRE IMMUNO G

Výborně stravitelný prestarter, pro selata od nejmladší kategorie.

Mléčné krmné směsi
BI-LACTAL SUPER

Okyselená mléčná krmná směs, vysoce stravitelné živiny, vitamíny a minerální látky, vhodná pro příkrm selat
během sání u prasnice nebo odchov selat bez matky.

TRI-LACTAL

Kompletní mléčná krmná směs vhodná pro přípravu nápoje nebo jako přídavek do směsi.

BI-LACTAL PLASMA

Mléčná krmná směs s vysoce stravitelnými živinami, sušenou krevní plazmou a specifickými imunoglobuliny.
Vhodné pro odchov selat bez matky.

SCHAUMANN – účinné látky:
BONVITAL je přírodní probiotické řešení:
účinkuje jako biologický ochranný štít přímo v trávicím traktu
zlepšuje absorpční schopnosti střev
zabraňuje přichycení patogenních kmenů na střevní sliznici
optimalizuje pH-hodnotu ve střevě
AMINOTRACE jsou organické sloučeniny stopových prvků s(e):
výbornou rozpustností
optimální koncentrací stopových prvků
stabilními komplexy stopových prvků
vynikající biologickou využitelností
CERAVITAL je produkt fermentace pro:
lepší využití neškrobnatých polysacharidů
vyšší využití živin
optimalizaci žaludečně-střevní flóry
AKTIMAG je vysoce využitelný organický zdroj hořčíku pro:
optimální pokrytí potřeb hořčíku
vysokou a stabilní biologickou využitelnost
ve složitých situacích látkové výměny
zásobení hořčíkem podle užitkovosti
zabránění poruchám vzrušivosti nervů a svalů
MiZi je mikronizovaný oxid zinečnatý:
se zvětšenou povrchovou plochou a energetickou aktivací
efektivně snižuje výskyt průjmů u selat při použití v rámci
platných legislativních mezí pro krmiva
zabezpečuje užitkovost a podporuje zdraví zvířat
CERABAC je probiotikum pro stabilitu ve střevě:
podporuje žádoucí střevní flóru a inhibuje patogenní kmeny
posiluje lokální imunitu ve střevě
MiCu je mikronizovaná měď:
maximální potlačení patogenních kmenů při povoleném dávkování
podpora zdraví ve střevě odstavených selat
CERAGEL je síla z moře:
obsahuje různé mořské polysacharidy a polyfenoly
prebiotické a antimikrobiální vlastnosti, váže toxiny
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