DOPORUČENÉ UŽITÍ
U PŘEŽVÝKAVCŮ

*MSP

Marine Sulfated Polysaccharides

Diet

Podpora fyziologického zažívání

OBSAHUJE VODOU DISPERZNÍ JÍL A MSP* MUCIN K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY SLIZNICE
TRÁVÍCÍHO TRAKTU
Dávkování**

Pasta
 iziko diarhea
R
Dehydratace

1 dávka 30 ml / krmení /50 kg živé
hmotnosti

Powder
40 g / krmení / 50 kg živé hmotnosti

Searup
PODPORA PŘIROZENÉ IMUNITY

OBSAHUJE MSP* S IMUNOMODULAČNÍMI VLASTNOSTMI
Dávkování: obecná dávka** (•)
 odpora vakcinačního programu
P
Rekonvalescence
Stresové situace (hromadný
zástav zvířat, telení, ...)

Still
0.5 ml / 10 kg živé hmotnosti

DigestSea
ZLEPŠUJE DIGESTIVNÍ FUNKCE, CHRÁNÍ JÁTRA

OBSAHUJE MSP* S ANTILIPIDEMICKÝMI VLASTNOSTMI

Období zvýšených metabolických
požadavků ( porod, teplotní stres ...)
Jaterní problémy
Po medikační léčbě

Obecná dávka : **

Still
0.3 - 1 ml / 10 kg živé hmotnosti
** doporučené denní podání

den -2

den -1

Porod
den +2

den +3

den +5

doporučené dávkování: 40 ml / krávu/ den, po 3 dny

doporučené dávkování: 60 - 80 ml / krávu / den, po 3 dny

doporučené dávkování: 60 - 80 ml / krávu / den, po 3 dny

V případě zdravotního
tlaku a snížení imunitní
ochrany

Období změny krmení

V případě nechutenství

*

telení

den +4

• • • • •

den +1

60 - 80 ml / krávu / den

• • •

*

Období

*

den -2

•

*

den +3

období zaprahování

• jedna dávka

den +2

• •

den +1

vakcinační den *
den -1

40 ml / krávu / den
Podle vakcinačního programu

Posílení přirozené imunity

den -3

Vakcinační období

Dojnice
Teplotní
stres den +1 den +2 den +3 den +4 den +5 den +6

Období teplotního
stresu
V případě nechutenství

°Může být upraveno podle krmné dávky

60 - 80 ml / krávu / den

40 ml / krávu / den

• • •

den -3

Období porodu°

stání na sucho

Příprava na laktaci

Příprava na porod

DOPORUČENÍ

Guide utilisation bovin - V1 du 21-10-16 CZ
Local regulations should be consulted concerning the status of this product in the country of destination.

doporučené dávkování: 3 dny

*

Zástav

Změna krmení

•

doporučení:dvojitá dávka po dobu 3 - 5 dnů

•

•

den +3

V případě nebezpečí poklesu přirozené imunity

den +2

den +1

den +2

•• •• ••

den +1

doporučené dávkování: po dobu 1 - 2 dnů

Narození

Příjem
kolostra

Narození

Obnova přirozené obrany

Zástavní
den

Období zástavu

V případě nebezpečí
diarhea

Obnova přirozené obrany

DOPORUČENÍ

čas (v týdnech)

*

den -2

•

*

•
••

dvojitá dávka

jedna dávka

*

den +2

• •

den +1

vakcinační den
den -1

* Podle vakcinačního programu

Injekční vakcinace

den -3

Období vakcinace

Jalovice

den +3

Guide utilisation bovin - V1 du 21-10-16 CZ
Local regulations should be consulted concerning the status of this product in the country of destination.

den +1

den +2

den +3

den +4

*

*

den -2

•

*

den +2

• •

den +1

vakcinační den
den -1

* Podle vakcinačního programu

Injekční vakcinace

den -3

Vakcinační období
den +3

doporučné dávkování: 3 dny 0.5 ml / 10kg živé hmotnosti

doporučené dávkování: 3 dny 0.5 ml / 10kg živé hmotnosti

Změna krmení

čas (v týdnech)

•
••

dvojitá dávka

jedna dávka

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Zástav do výkrmových
skupin

•• •• •• •• ••

Převodní
den

Převodní den

Výkrm telat/býků

V období zvýšeného zdravotního
tlaku

Obnova přirozené imunity

DOPORUČENÍ

Guide utilisation bovin - V1 du 21-10-16 CZ
Local regulations should be consulted concerning the status of this product in the country of destination.

