
PROSIĘTA

1    Rodzina prestarterów SCHAUMANN-a 

Co wyró¿nia 
Schaumalac?

 

• PAKIET ENZYMÓW NSP - wspomaganie procesów trawiennych u prosiąt,

• ENZYM FITAZA - lepsze wykorzystanie fosforu ze zbóż,

• WOLNE AMINOKWASY - lizyna, metionina, treonina i tryptofan w wysokich poziomach, co umożliwia 

obniżenie poziomu białka w paszy i tym samym większe bezpieczeństwo dawki,• 

• PROSAN - czynnik zawierający elektrolity, zapewniający optymalne funkcjonowanie nabłonka jelit,

• ZAKWASZACZE ZBUFOROWANE - wśród nich średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe o wysokiej 

skuteczności przeciw streptokokozie i kolibakteriozie,• 

•                  - CHELATY GLICYNOWE SCHAUMANN-a O PODWÓJNYCH WIĄZANIACH              

   wytwarzane w specjalnej technologii oraz CHELATY LIZYNOWE - ,NOWOŚĆ!

                   - NOWATORSKI PROBIOTYK SCHAUMANN-a - stabilizacja flory bakteryjnej          

• jelit i podniesienie odporności u prosiąt, obniżenie ryzyka wystąpienia biegunek                              

oraz stymulacja wysokich przyrostów,                              

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

2    SCHAUMALAC - produkty dla prosiąt 

3    Schemat odchowu prosiąt 

SCHAUMALAC F START 50

SCHAUMALAC FERKELMIX

SCHAUMALAC F 100/ F 90 ATG

SCHAUMALAC PROTECT F 110

SCHAUMALAC PRO AKTIV 

TRI LACTAL

50% koncentrat specjalnych komponentów do produkcji prestarteru i paszy 

odsadzeniowej. Bez śruty sojowej! Wyższość wykazana na setkach ferm!

Specjalny preparat białkowo-energetyczny zastępujący śrutę sojową 

przy sporządzaniu pasz dla prosiąt, zawiera białko ziemniaczane i komponenty 

mleczne. Bardzo bezpieczny i wysoce przyswajalny.

4% mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt z maksymalną zawartością 

aminokwasów, enzymów, probiotyku i chelatów. Zawiera 12,8% 

lub 11,5% lizyny, 2 000 mg wit. C.

Wzbogacony premiks dla prosiąt z udziałem zakwaszacza oraz 

średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych i podwyższoną zawartością 

lizyny. Udokumentowana ochrona przed kolibakteriozą i streptokokozą!

Energetyczna pasta probiotyczna dla prosiąt w celu ochrony zdrowia 

po urodzeniu, w okresie odsadzania i po kuracji antybiotykowej.

Preparat mlekozastępczy dla prosiąt odchowanych bez lochy. 

Doskonały komponent do uzupełnienia składu prestarteru. 

             poród                          odsadzenie

SCHAUMALAC F 100 ATG

SCHAUMALAC FERKELMIX

FERKELIN WEAN

SCHAUMALAC
 PRO AKTIV       

SCHAUMALAC
 PRO AKTIV       

SCHAUMA WEAN

SCHAUMALAC F START 50

lub

lublub

SCHAUMA FRÜH

+


	Strona 1
	Strona 2

