Produkty specjalne

EmiFerm

CaroFertil
Zawartość w 1 kg:
Witamina E
5 000 mg
Witamina B1
600 mg
D-pantotenian wapnia
2000 mg
Witamina B6
400 mg
Witamina B12
4 000 mcg
ß-karoten
5 000 mg
Kwas foliowy
100 mg
Biotyna
20 000
mcg
Selen
2.50 mg
Selen organiczny
2.50 mg
Składnik

ß-karoten

Witamina E
Witamina B1
D-pantotenian
wapnia
Witamina B6
Witamina B12
Kwas foliowy
Biotyna
Selen

Dawkowanie:
Krowy mleczne: podawać 3 tygodnie przed wycieleniem do stwierdzenia ciąży
Do 25 l mleka i zasuszone – 50 g/szt/dzień
>25 l mleka – 60 g/szt/dzień
>35 l mleka – 90 g/szt/dzień
>45 l mleka – 130 g/szt/dzień
Buhaje i jałówki hodowlane: 25-50 g/szt/dzień
Lochy hodowlane: od osiągnięcia dojrzałości płciowej do 14 dni po pierwszej
inseminacji – 25 g/szt/dzień
Lochy: 1 tydzień przed odsadzeniem prosiąt do 14 dni po inseminacji
– 50 g/szt/dzień

Działanie na rozród
Dawka 50 g EmiFerm CaroFertil dostarczy 250 mg ß-karotenu, co w pełni pokrywa zapotrzebowanie krów
w okresie przejściowym (zgodnie z normą NRC, 2001).
Szybka inwolucja macicy po wycieleniu oraz przyspiesza rozpoczęcie nowego cyklu rozrodczego. Krowy
lepiej demonstrują ruję oraz skraca się okres międzywycieleniowy. Wzrasta wskaźnik skuteczności
zapłodnień. Zmniejsza się ilość przypadków zamierania zarodków oraz liczby cyst jajnikowych.
Skraca czas inwolucji macicy. Jako silny antyoksydant, wspiera odporność organizmu. Zmniejsza ryzyko
zatrzymania łożyska, stanów zapalnych macicy oraz powstawania cyst jajnikowych i poronień.
Pobudza wydzielanie hormonów gonadotropowych.
Bierze udział w syntezie hormonów.
Uczestniczy w powstawaniu prostaglandyn (opieka ciąży). Bierze udział w syntezie hormonów i enzymów.
Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz syntezę materiału DNA i RNA.
Odpowiada za prawidłowy rozwój zarodków oraz układu nerwowego płodów. Kwas foliowy stymuluje
namnażanie się tkanek ciała, w tym komórek jajowych. Pobudza do syntezy białek mleka i siary, a także
hormonów oraz enzymów.
Uczestniczy w powstawaniu prostaglandyn (opieka ciąży). Bierze udział w syntezie enzymów i hormonów.
Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych.
Szczególna rola w profilaktyce zatrzymania łożyska i leczenia mastitis. Zmniejsza częstotliwość występowania
zapalenia macicy oraz torbielowatości jajników. Zmniejsza ryzyko obumierania płodów u krów.

EmiFerm CaroFertil jest optymalnym uzupełnieniem ß karotenu, witamin z grupy B i selenu:
 w okresie żywienia zimowego,
 w utrzymaniu alkierzowym,
 przy stosowaniu dawek żywieniowych z wysokim udziałem kiszonek,
 przy problemach z rozrodem krów.

Nr artykułu oraz specyfikacja: worki 25 kg

Znaki jakościowe producenta:

Zgodnie z etykietą Producenta, produkty nie zawierają w swoim składzie żadnych komponentów, które zgodnie z prawem żywienia zwierząt
obowiązującym w UE, powinny być oznakowane jako genetycznie zmodyfikowane.

EMIWO – Żywienie Zwierząt Ostrowski, Mazurak Spółka Jawna • 71-374 Szczecin, ul. Majowa 2 • NIP: 852-262-79-43 • REGON: 366408683
Tel. +48 505 264 454 • Tel. +48 502 774 795 • www.emiwo.pl • emiwo@emiwo.pl • www.sklep.emiwo.pl

