Doplňkové krmivo pro telata

Calf Renova

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU
Efektivní profitabilita odchovu telat stojí na dvou základních kamenech - vyvarování se onemocnění telat a
na zvýšení přírůstků dosažených pomocí lepší konverze krmiva. Každé tele, které prodělá průjmové (nebo
jiné vážnější) onemocnění v brzkém věku, bude negativně ovlivněno a v řadě případů tak nebude moci
dosáhnout plného genetického potenciálu. Důsledkem průjmových onemocnění jsou nižší příjmy krmiva,
horší imunitní funkce, menší přírůstky a prodloužená doba odstavu telat. Další zdroj stresu představuje
také změna krmení během odstavu z tekutého na suchou rostlinnou stravu. Mezi prvními příznaky poruch
zažívání je vždy narušení příjmu vody a krmiva. Primární příčinou je kolonizace trávicího traktu patogenními
bakteriemi, které omezují příjem krmiva a způsobují průjmy. Nejrychlejší možností, jak se zbavit patogenů,
je, v závislosti na typu průjmu, použití antibiotik, které ale usmrtí v trávicí soustavě všechny
mikroorganismy, včetně těch prospěšných a teleti poté trvá mnohem déle si opět vytvořit vhodnou skladbu
prospěšných mikrobů v trávicím traktu. Tomuto problému se ale můžete u některých typů průjmů vyhnout!
Calf Renova obsahuje přírodní extrakt z oreganového oleje, který má velice silné antimikrobiální účinky.
Navíc má selektivní účinnost, která působí právě proti škodlivým mikrobům způsobujícím průjmová
onemocnění (především G- bakterie). Dále obsahuje fermentační produkty kvasinek, které v sobě mají
proteiny ochraňující zdravou střevní mikroflóru. Calf Renova je prvním z produktů kompletního protokolu
TechMix pro průjmová telata. Jejím úkolem je vyčistit trávicí trakt od škodlivých patogenů. Napomáhá tím
teleti k návratu zdravého trávení, vyšších příjmů krmiva a zajištění standardních denních přírůstků.
HLAVNÍ PŘÍNOSY
 obsahuje botanický extrakt z oregana
o čistí trávicí trakt od škodlivých mikrobů, které způsobují průjmová onemocnění
o účinný antioxidant pro posílení imunity





zdroj probiotik, které po okamžitém vyčištění oreganovým olejem pomáhají osazení trávicího traktu
a obnovují správnou mikroflóru
obsahuje fermentační extrakty a buněčné složky kvasinek Saccharomyces cerevisiae
specializovaný protein chrání trávicí soustavu proti vlivu a rozvoji patogenních organismů
bakterie Bacillus stabilizuje zdravé trávicí prostředí a přispívá tak k žádoucím přírůstkům

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
 při prvních příznacích průjmu jako první produkt
protokolu pro telata
 při přechodu z mleziva na mléko či MKS
 během odstavu a změně krmení
 při naskladnění nových telat a tvorbě skupin

Doplňkové krmivo pro telata

Calf Renova
ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
Hrubá bílkovina
Hrubý tuk a oleje
Hrubá vláknina
Popeloviny
Sodík
Vápník

10.0 %
8.00 %
0.20 %
10.0 %
0.20 %
7.30 %

SLOŽENÍ
maltodextrin, uhličitan vápenatý, produkty kvasinek, oreganový olej

NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY
MIKROORGANISMY:
E 1700 Bacillus Subtilis (DSM 5750) a Bacillus Licheniformis (DSM 5749) - 2.56 x 1011 CFU/kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A URČENÍ
Calf Renova slouží jako první produkt komplexního protokolu pro telata s průjmy.
Prevence průjmů a podpora rozvoje zdravé střevní mikroflóry:
Podejte 1 kapsi během prvního týdne života telete (od 3. dne věku).
Během rozvinutého průjmového onemocnění:
Podejte 1 kapsli na jedno tele a den (od 3. dne věku výše) nejlépe při zpozorování prvních příznaků průjmů
nebo kdykoliv v jejich průběhu. V případě potřeby možné opět aplikovat další 2 dny po 24 hodinách.
SKLADOVÁNÍ
Pro dosažení maximálního efektu skladujte na suchém, chladnějším místě. Doporučené rozmezí ideální
teploty pro skladování +3 až +20 stupňů. Po vyjmutí z dózy kapsi co nejdříve aplikujte a nádobku opět
pevně uzavřete, aby se zamezilo vniku vlhkosti.
HMOTNOST BALENÍ: 180 g v jedné dóze = 36 kapslí po 5 g
CENA:

3 240 Kč + DPH
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