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Energia

Schemat zastosowania preparatów energetycznych

TIRSANA BSK

TIRSANA 1312

SCHAUMASIL TMR
RINDAVIT ENERGIETRUNK
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SCHAUMANN ENERGY/SCHAUMA LIPO PLUS

TIRSANA BSK
40 DNI

FAZA
PORÓD
PRZYGOTOWAWCZA

LAKTACJA

100 DNI
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Wszystkie wymienione produkty energetyczne mogą być również stosowane w żywieniu bez GMO

SCHAUMANN
ENERGY

Wysokoenergetyczny preparat dla krów wysokowydajnych zawierający sole kwasów tłuszczowych.
• wysoka zawartość energii 18,5 MJ NEL!
• postać granulatu łatwego do wymieszania w dawce,
• wysokostrawne nienasycone kwasy tłuszczowe (linolowy i oleinowy),
• tłuszcz chroniony!
• poprawa wskaźników rozrodu,
• intensyfikacja objawów rui,
• podwyższenie poziomu witaminy E we krwi,
• dawka 300 - 500 g/ krowę/ w pierwszej tercji laktacji.

SCHAUMA
LIPO PLUS NG

Energetyczny, chroniony w żwaczu preparat w formie proszku.
• wysokojakościowy tłuszcz roślinny o dużej smakowitości,
• lecytyna jako emulgator,
• z udziałem dekstrozy, sacharozy i słodkiej serwatki,
• dawka 200 - 500 g/ krowę/ dziennie.

TIRSANA BSK NG

Smakowity produkt w płynie do uzupełnienia niedoborów energetycznych w okresie przejściowym
i w pierwszej tercji laktacji.
• stymuluje produkcję glukozy w wątrobie,
• chroni przed ketozą,
• efekty lepsze niż w przypadku czystego glikolu propylenowego,
• zawiera Bovin-S-Kompleks,
• dawka 150 - 300 g/ krowę/ dziennie z paszą objętościową.

SCHAUMASIL
TMR NG

Specjalny preparat w płynie stosowany dla poprawienia jakości higienicznej dawki paszowej oraz
w profilaktyce ketozy.
• zapobiega przegrzewaniu się TMR-u na stole paszowym,
• zapobiega stratom energii dawki paszowej,
• zapobieganie i terapia ketozy,
• poprawa smakowitości dawki,
• zwiększenie poboru paszy przez krowy,
• redukcja poziomu komórek somatycznych w mleku,
• dawkowanie 200 - 300 g/ krowę/ dziennie w TMR.

RINDAVIT
ENERGIETRUNK

Specjalny napój energetyczno - elektrolitowy dla regeneracji organizmu krowy po wycieleniu.
• dawka łatwo przyswajalnych węglowodanów w różnych postaciach dla odbudowy zapasów
energetycznych,
• specjalne połączenia selenu i kobaltu dla podwyższenia jakości siary,
• udział drożdży Sacharomyces cerevisiae celem uchronienia pracy żwacza,
• dodatek elektrolitów wspomagających proces samoistnego odklejenia się łożyska,
• dawka 500 g preparatu w 20 l ciepłej wody podane natychmiast po wycieleniu.

TIRSANA 1312

Niezwykle skuteczna profilaktyka ketozy.
• podana we wlewie po porodzie w ilości 500 ml (1 butelka); można powtarzać przez 3 kolejne dni,
• zapobiega wystąpieniu ketozy i jej następstw w postaci zapalenia macicy i mastitis,
• natychmiast poprawia bilans energetyczny organizmu,
• wysoka dawka witaminy B12,
• obniża mobilizację tłuszczu i chroni wątrobę,
• redukcja przypadków zatrzymania łożyska.
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