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Problémy při Odchovu Selat
Pro zdravé sele, je doba kolem odstavu zvláště důležitá, protože ochrana přes mlezivo od prasnice se snižuje, ale sele dosud nemá dostatečný
vlastní imunitní systém. Chybějící nebo nekvalitní mlezivo a stres může vést k narušení gastrointestinálního traktu, které je zpravidla způsobeno
patogeny jako jsou bakterie nebo viry. Důsledky pro vývoj selat mohou být drastické a mohou být dokonce život ohrožující.

Princip působení

Přírodní vaječné imunoglobuliny
se chovají jako mateřské mlezivo

Vazba vaječných imunoglobulinů
k epitopům patogenů

Blokované patogeny se
Vyšší denní

nemohou připojit k epitelu

přírůstek hmotnosti

a příjem krmiva

Prevence poškození
střevní stěny patogeny
Méně závažných nežádoucích
účinků a zlepšení zdraví střev
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Zdravý start - Optimální Celoživotní Produkce
Dietetický doplňkový tekutý
fyziologického trávení selat.

přípravek

pro

stabilizaci

Ztráty novorozených sajících selat jsou obvykle způsobeny
průjmem a zalehnutím. To může vést k výraznému snížení zisku.
Slabá selata jsou nejvíce ohrožena a jedním z hlavních důvodů
jejich oslabení je nedostatečné množství imunoglobulinů.

Pasivní
imunita

Aktivní
imunita

Základní Suroviny pro Lepší Začátek Života
· Globigen® vaječný prášek: Vaječný prášek Globigen® obsahuje
přírodní vaječné imunoglobuliny a posiluje výkon tím, že podporuje

zdravý střevní vývoj.
· Vitaminy: Vitamíny A, D3 a E jsou nezbytné a selata se rodí bez
jakýchkoliv rezerv. Přítomnost vitamínů zvyšuje vitalitu a
metabolické procesy u selat. Dále snižuje negativní účinky
oxidačního stresu.
· Probiotika: Enterococcus faecium ((bakterie mléčného kvašení)
jsou rychle rostoucí, přirozeně se vyskytující v organismu střevní
óry, podporující sele během vyššího patogenního tlaku a při využití
živin. Enterococcus faecium produkuje kyselinu mléčnou, která
snižuje hodnotu pH ve střevním traktu, a proto působí jako
přirozená bariéra proti gram-negativním bakteriím.

Vaše bene ty

Pig Doser

Zlepšená
konverze krmiva

Vyšší Ziskovost

GL-PD-CZ-0

Doporučená aplikace
Doporučené Dávkování

Dny 1, 2 a 3

Méně Ošetření
proti Průjmům

-A6 -16

Vyšší denní
přírůstek
hmotnosti

2 - 4 ml (1-2 pumpnutí) pro selata
okamžitě po narození

Po odstavu a v případě zažívacích poruch podávejte 2 ml jednou až dvakrát denně
Dostupné v baleních 250 ml a 500 ml

