Specials

Biomin® Q-Hefe-LB
Dopolnilna krmna mešanica za krave, teleta in pitovno govedo
Autolizirane kvasovke vzpodbujajo delovanje vampa. Zaradi posebnih mikrohranil za izboljša vmpova
flora in zmanjša možnost zakisanja vampa. Na ta način lahko uporabljamo voluminozno in močno
krmo.
Prav tako pomagajo deaktivirati naravne antioksidacijske procese kot so prosti radikali. Prosti radikali
so poleg toksinov odgovorni za slabenje imunskega sistema, poškodb jeter, degeneracijo mišic in
parkljev in reprodukcijskih motenj. Ob dodjasnju autoliziranih kvasovk povečamo konzumacijo in
tako bolje izkoristimo genetsko sposobnost živali za prirejo.

Delovanje:
• Autolizirane kvasovke (Levabon® Rumen E) vzpodbujajo delovanje vampa
➪ Dovaja visokoizkoristljiva mikrohranila
➪ Vzpodbuja rast celulitičnih bakterij
➪ Izboljša izkoristljivost vlaknine

• Stabilizira pH v vampu
➪ večja aktivnost koritnih mikroorganizmov

• Izboljša sposobnosti živali
➪ večja prebavljivost in konverzija krme
➪ več mleka
➪ hitrejši razvoj vampa (teleta)
➪ večji prirast 8pitovno govedo)
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➪ boljše zdravje parkljev

• 7.000 mg naravnih flavonoidov
➪ flavonoidi so najmočnejši vezalci prostih radikalov proti oksidacijskim procesom
➪ 50-kratna antioksidacijska moč kot Vitamin E
➪ 20-kratna antioksidacijska moč kot Vitamin EC
➪7
 .000 mg flavonoidov ima enako antioksidacijsko moč kot 350.000 mg
Vitamina E und 140.000 mg Vitamina C

• Antioksidativni kompleks (AOC) vsebuje naravne antioksidante,
ki izničijo oksidativni stres in vzpodbujajo odpornost živali.

AOC

1+1=3

Anti-OxidAtiver-COmplex

Uporaba:
Dopolnilna krmna mešanica za stabilizacijo vampa in povečanje konzumacije krav in pitovnega
goveda ob krmljenju z koruzno in travno silažo.

Dodajanje:
Krave:	Prvih 150 dni laktacije 50 – 70 g/kravo dnevno, kasneje zmanjšamo na 50 g/
kravo dnevno.
Pitovno govedo: V celotni dobi pitanja 40 g/žival dnevno.
Teleta:

V celotni dovi vzreje 40 g/žival dnevno.

Pakiranje:
25 kg vreče
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Vaš BIOMIN-svetovalec vam z veseljem svetuje!

PI_Biomin QhefeLB_SLO_1217_KAI

Biomin® Q-Hefe-LB lahko dodajamo v voluminozno krmo, dopolnilno krmna mešanico ali popolno
krmno mešanico.
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