
LOCHY

1    Schemat stosowania produktów dla loch

Co wyró¿nia 
Schaumalac?

 

• ENZYM FITAZA - wysoka przyswajalność fosforu, co gwarantuje silny kościec,

• WOLNE AMINOKWASY - lizyna, metionina i treonina - maksymalna dostępność dla uzyskania 

   najwyższej wydajności mlecznej,

• WITAMINY - wysokie poziomy witaminy E i C dla wspomagania naturalnej bariery obronnej organizmu,

•                               - CHELATY GLICYNOWE O PODWÓJNYCH WIĄZANIACH - specjalna 

   kombinacja organicznych połączeń mikroelementów o doskonałej przyswajalności oraz CHELATY 

   LIZYNOWE - NOWOŚĆ!, 

                - NOWATORSKI PROBIOTYK SCHAUMANN-a - stabilizacja flory bakteryjnej jelit,           

• podniesienie odporności w obrębie przewodu pokarmowego, zapobieganie zaparciom,                            

wyższa odporność rodzących się prosiąt,                            

• - naturalne produkty fermentacji o działaniu enzymatycznym.                           

             90 dni prośności                            wyproszenie                   odsadzenie krycie

lub
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** SCHAUMALAC RF

* SCHAUMALAC ZP                                                              

SCHAUMALAC ZT 40

SCHAUMALAC 
PROTECT ZT 40

SCHAUMALAC ZL 60

SCHAUMALAC PROTECT ZL 60

PHOSLAKTIN 
TRUNK

** w wypadku problemów z rozrodem
  * w wypadku problemów z MMA



2    SCHAUMALAC - produkty dla loch

SCHAUMALAC ZT 40

SCHAUMALAC ZL 60

SCHAUMALAC JS 55

SCHAUMALAC ZP

SCHAUMALAC RF

DYNAMIC

PHOSLAKTIN TRUNK

SCHAUMANN FASERKONZENTRAT

SCHAUMA OMNI S

3% mieszanka paszowa uzupełniająca dla loch prośnych z probiotykiem. 

Zawiera 5,1% lizyny, 3 000 mg wit. E, 2 000 mg wit. C, 10 000 mcg biotyny.

3,5% mieszanka paszowa uzupełniająca dla loch karmiących z probiotykiem. 

Zawiera 7,6% lizyny, 3 500 mg wit. E, 2 000 mg wit. C, 10 000 mcg biotyny.

3% specjalna mieszanka paszowa uzupełniająca dla loszek z probiotykiem. 

Zawiera 7% lizyny, 4 000 mg wit. E, 10 000 mcg biotyny.

Specjalny produkt okołoporodowy. Dawka 0,5 kg/ szt. 3 dni przed porodem 

do 2 dni po porodzie. Zawiera 15 MJ energii, cukry, kwasy, BONVITAL.

Produkt stymulujący objawy rui, owulację i poprawiający wyniki rozrodu. 

Dawka 30 g/ szt. dziennie. Zawiera 6 mln j.m. wit. A, 15 000 mg wit. E, 

β-karoten, 750 mg miedzi w postaci chelatu.

Specjalny preparat dla knurów poprawiający parametry nasienia i wyniki 

rozrodu. Dawka 100 g/ szt. dziennie. Zawiera 21,5% lizyny, 14,5% 

metioniny.

Napój energetyczny dla loch po porodzie - zawiera elektrolity, węglowodany, 

witaminy, probiotyk i zakwaszacz. Dawka 500 g/ 10 l wody po porodzie.

Koncentrat włókna na bazie ligninocelulozy w profilaktyce zaparć u loch.

Preparat energetyczny z olejem z łososia dla poprawy wyników rozrodu.

Schaumann Polska Sp. z o.o., ul. Chrobrego 14, 62-200 Gniezno, tel. +48/61/424-52-05, www.schaumann.pl 
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