SCHAUMANN termékek az ellés körüli
időszakra és borjaknak számára
Az ellés körüli időszak megterhelő mind a tehén mind a borjú számára.
Ebben az időszakban kulcsfontosságú a borjak megfelelő indítása, a növekedési
erély maximális kihasználása érdekében, a lehető legkevesebb hasmenéses eset
mellett.
A tehén számára az induló laktáció támogatása a fő feladat, az ellés utáni
komplikációk minimalizálása és a legkisebb kondícióromlás melletti termelés a
laktáció kezdeti kritikus szakaszában.
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BORJAKNAK
Kalbivital paszta – Immunglobulinokat tartalmaz, a PROVITA LE probiotikummal együtt támogatja a kolosztrum
hatását. A-, D-, E-, és C-vitamin tartalma javítja az ellenállóképességet.
Kalbimilch CM – kitűnő emészthetőségű tejpótló, nagy mennyiségben tartalmazza a szükséges vitaminokat,
ásványi anyagokat. A PROVITA LE probiotikum támogatja az emésztőrendszert, javítja a napi tömeggyarapodást.
Kalbimilch Classic – Savóporos tejpótló a gazdaságos nevelésért. A-, D3-, E- és B-vitaminokat tartalmaz, ami
erősíti az immunrendszert. AMINOTRACE és AKTIMAG-tartalma segíti az ásványi- anyagok felszívódását, az ital
savas pH-ja (5,5-5,7) segít megakadályozni a romlást.
Kalbiﬂocs – A korai borjúválasztási program prestartere. Kukorica- búza- és árpapelyhet tartalmaz. Az őröletlen
magoknak köszönhetően stimulálja a korai szárazanyagfelvételt, a bendő gyors fejlődését. Vitamin- és
ásványianyag-tartalma a borjak igényeihez igazított.
Kalvicin Pro – Teljesértékű ásványianyag kiegészítés borjaknak. MiZi-tartalma biztosítja a jó
takarmányértékesítést, kevesebb megbetegedést. PROVITA LE tartalma segíti az emésztőrendszer fejlődését,
C-vitamin, folsav és E-vitamin serkenti az immunrendszert, a B-vitamin és magnézium ellenállóbá tesz a
stresszhatásokkal szemben. Aromaanyagok biztosítják a felvételt.
Kalbi Phosphoral SL Fit – Tejpótló. Többszintű patogének elleni védelem közepes szénláncú zsírsavakkal és
szerves savakkal. Segíti az emésztőrendszer fejlődését, növeli a napi tömeggyarapodást. Válogatott esszenciális
olajokat, nyersrostot tartalmaz, PROVITA LE-t és AMINOTRACE-t tartalmaz.
Schaumacid Drink – savkombináció a borjak tejpótlójának savanyítására. Tejsav-, hangyasav-, propionsav-,
ecetsav- és citromsav-tartalmának köszönhetően csökkenti a patogén mikroorganizmusok szaporodását, így
csökkenti az ebből fakadó megbetegedések számát.
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TEHENEK SZÁMÁRA

Tirsana 1312 – Magas energiatartalmú folyékony készítmény tejelő szarvasmarhák részére. Propilén- glikol,
glicerin és B12 vitamin tartalma segít helyreállítani az anyagcserefolyamatokat az ellés után.
TIRSANA BSK – Ízletes energiapótló májvédő hatással. A Tirsana BSK propilén-glikollal segít növelni a
vércukorszintet, csökken a zsírmobilizáció és a máj terhelése. Glicerin és izomaltulóz melasz javítja a
takarmányfelvételt és az energiaellátást. A BOVIN-S-KOMPLEX javítja a bakteriális fehérjeszintézist.
Rindavital Energietrunk – Energiapótlás az ellés után. Glükózt, elektrolitokat, savkombinációt, propilén-glikolt,
kobaltot, szelént és ASS-CO-FERM-et tartalmaz. Segít megelőzni az oltógyomor helyzetváltozás és a
magzatburok visszatartás kialakulását. Az állatok önként felveszik, nincs szükség drencsre.
Schaumann Energy Vital – prémium zsírforrást, bendővédett omega-3 zsírsavat tartalmaz, így javítja a
termelést és a termékenységet.
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INNOVATÍV KIEGÉSZÍTŐK AZ ELLÉS KÖRÜLI IDŐSZAKBAN
AMINOTRACE – A SCHAUMANN szerves kötésű mikroelemei kiváló oldhatósággal, optimális
mikroelemkoncentrációval, stabil komplexképzéssel, valamint nagyfokú biológia hasznosulással emelkednek ki,
így biztosítják a kiváló biológiai hasznosulást.” helyett legyen „stabil komplexképzéssel, valamint nagyfokú
biológia hasznosulással emelkednek ki, így biztosítják a kiváló értékesülést
A PROVITA LE probiotikum két nagyfokú hatékonysággal rendelkező, természetes forrásból származó
tejsavtermelő baktériumtörzs (Enterococcus faecium és Lactobacillus rhamnosus) kombinációja. Támogatja a
ﬁatal borjak bélmikroﬂóráját, elnyomja a patogéneket.
AKTIMAG – Az AKTIMAG a SCHAUMANN saját fejlesztésű, kitűnő biológiai hasznosulással rendelkező
magnéziuma. A magnézium egy szabadalmaztatott eljárás során két aminosavval képez komplexet. Ennek
köszönhetően megőrzi stabilitását a bélcsatornában, és hozzáférhetővé válik a szervezet számára.
MiZi – A MiZi nem csak a borjak növekedését javítja az itatásos periódusban, hanem a hasmenéses és légúti
megbetegedések kockázatát is csökkenti. Kísérletek igazolják, hogy a kólika és tüdőgyulladás is jelentősen
csökken a MiZi-vel etetett csoportban. Minden SCHAUMANN tejpótló és borjúnevelő táp tartalmaz MiZi-t. Így
támogatja a borjak immunrendszerének fejlődését, javítja a napi tömeggyarapodást, és a
takarmányértékesítést már az első naptól kezdve.
Az ASS-CO-FERM kiegészítő egy probiotikum-kombináció élő élesztővel és egyéb hatékony összetevőkkel, amik
stabilizálják a bendő anyagcseréjét. Az ASS-CO-FERM javítja az egészséget, a tejtermelést és a
takarmányfelvételt.
A BOVIN-S-KOMPLEX hatására a bendőben mérséklődik a pH-csökkenés mértéke és optimalizálódik az
ecetsav-propionsav aránya. Ennek köszönhetően nő a takarmányfelvétel és a bendőbaktériumok
energiaellátása, így növekedik a bakteriális fehérjeszintézis, nő a vékonybélben hozzáférhető fehérje
mennyisége, emelkedett metionin és lizinellátás mellett. Az optimalizált bendőfolyamatok
mindemellett javítják az energiaforgalmat.
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