5-10 dní
5-10 dní

Od našeho vysoce kvaliﬁkovaného mezinárodního týmu
můžete očekávat dobře zpracované produkty a inteligentní
řešení. Řešení, která zlepší váš proﬁt. IQ INSIDE. Vyvinuté a
vyrobené lidmi, kteří studovali jak zlepšit produkci a zdraví.

&
25-100 g/t

Výhradní distributor:

RYBY

KONĚ

BIOFERM CZ, spol. s r.o.
Banskobystrická 55, 621 00 Brno
tel.: 541 422 550, fax: 545 247 600
bioferm.cz@bioferm.com
ŽÍR

DOJNICE

The Best Products for Animals
TELATA PODPŮRNĚ

VÝKRM KRŮT KR4 – KR6

VÝKRM KRŮT KR1 – KR3

NOSNICE/PLEMENNÉ NOSNICE

BROJLEŘI

VÝKRM PRASAT

SELATA

PRASNICE

KATEGORIE

®

Dávkování

WS

NÁŠ PRINCIP – „IQ INSIDE“

stájový výkrm
výkrm

HUSY A KACHNY
200-500 mg/zvíře/den

400-1000 mg/zvíře/den

Phytobiotics je německá společnost s mnohaletými zkušenostmi v oblasti nutričních a produkčních krmných aditiv. Phytobiotics má svá vlastní výrobní zařízení v Německu, prostřednictvím
vlastních zastoupení operuje v Brazílii, Číně, Rusku a Francii a
udržuje prodejní licence s více než 60 mezinárodními partnery.
Tým ﬁrmy Phytobiotics sestává z členů z více než deseti
různých zemí. Různé úspěšné certiﬁkáty a více než 50
světových patentů dokazuje inovativní charakter inteligentních řešení.

100 g/t

Podpora při naskladnění a výkrmu

50 g/m3
100 g/m3

100 g/m3
100 g/m3
50 g/m3
100 g/m3
KR1 - KR2
KR3 - KR4
KR5 - KR6

50 g/t

20-50 g/t

25-50 g/t

KRŮTY

5-7 dní
5-7 dní
5-10 dní
posledních 10 dní před porážkou

100 g/m3
100 g/m3
100 g/m3
po dobu 7 dní dle potřeby
pro nastartování snášky 1-2 týdny
a každého čtvrt roku po dobu 5 dní
kuřice
začátek snášky
snáškové období

20-50 g/t

podle potřeby, t.j. nutná podestýlka, snížení produkce

NOSNICE

20-50 g/t

20-50 g/t

BROJLEŘI
25-40 g/t

20-50 g/t

5-7 dní
5-7 dní
5-10 dní
BR1
BR2
BR3

50 g/m3
100 g/m3
50 g/m3

VE VODĚ
KATEGORIE
V KRMIVU

DOBA PODÁVÁNÍ

WS
Dávkování

INFORMACE O VÝROBCI

www.bioferm.com

NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH

ÚČINKY

OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

SANGROVIT® je originální intenzivně se rozvíjející krmné
aditivum pro moderní farmáře a výrobce potravin zaměřené
na budoucnost. Je to směs nutričních kyselin a produkčních
alkaloidů z unikátní rostliny. Hlavní aktivní složky v Sangrovitu, které podporují optimální trávicí proces, jsou benzofenantridinové a protopinové alkaloidy. Tyto jedinečné aktivní
látky mají další účinky, které zlepšují regulační mechanismus
pro absorpci a využitelnost živin.

Účinnost aditiva SANGROVIT® byla prověřena u různých druhů
zvířat v četných vědeckých univerzitních a terénních studiích.

SPOKOJENÝ VETERINÁŘ, CHOVATEL
A SPOTŘEBITEL

Lepší konverze krmiva díky Sangrovitu®
Lepší průměrná konverze krmiva
ve výkrmu:
Prasat
– 3,1% (32 pokusů).
Brojeři
– 2,6% (48 pokusů)

SANGROVIT® zvyšuje příjem krmiva a zlepšuje jeho stravitelnost, což vede k lepší balanci aminokyselin a využití
bílkovin. SANGROVIT® může být podáván všem zvířatům, t.j.
prasata, drůbež, přežvýkavci, ovce, kozy a pštrosi.

Pozitivní účin ek aditiva
na podrážděnou stěnu střeva.

– 3.5

– 2.5

– 1.5

– 0.5

Výkrm prasat
Brojleři
0 = Kontrolní skupina se Sangrovitem

0%

Lepší konverze krmiva díky Sangrovitu®
Lepší průměrná konverze krmiva
ve výkrmu selat.
3,0 % (14 pokusů)

4
3
2

0=

Kontrolní skupina se Sangrovitem

0%

Lepší konverze krmiva díky Sangrovitu®
Lepší průměrná konverze krmiva
ve výkrmu skotu.
5,3 % (5 pokusů)
0%

Pro zlepšení produkční účinnosti krmiva a zvýšení apetitu.

•

V období stresu a profylaxe po nemoci

•

Proti chronickým střevním zánětům jako důsledku salmonel
anebo nekrotické enteritidy.

2

3

4

5

Kratší období rekonvalescence

Snížení nákladů na krmivo

Lepší kvalita jatečního těla

Vyšší návratnost investic

Naše „IQ INSIDE“ slibuje
Náš princip: INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ

(Prof. M.Quereshi.NC State Univ.USA 2004)
Léze v mukóze intestina indikují nekrotické
změny ve střevě (nekrotická enteritida)

1,5

nízká
dávka

0,5
0

Bez ochranné lhůty

Kontrolní skupina se Sangrovitem

Výskyt lézí v infekční studii

kontrola

Vyšší snáška

Výkrm skotu

6

Účinek Sangrovitu® na infekci Clostridium perfringens

1,0

•

1

0=

2,0

KDY POUŽÍT SANGROVIT ®

Viditelně zdravější zvířata

Selata

1

Zlepšuje absorpci aminokyselin a
tlumí přenašeče zánětu. Tímto
způsobem můžete Sangrovitem v
krmivu pečovat o zdravé střevo a
vynikající produkci vašich zvířat.

Vysoce příznivé bylo průkazné snížení použití antibiotik.
Výborná produkce byla díky lepšímu využití živin.

7 dní po infekci

vysoká
dávka

0-1= bez lézí, zdravé střevo
2-3=viditelné poškození střeva
4-5=krvavý průjem a úhyn

80% snížení C. perfringens odvozeno ze skórování lézí se
Sangrovitem WS 7 dní po infekci.

Pracujeme podle našich zásad. „IQ INSIDE“
Od našeho vysoce kvaliﬁkovaného mezinárodního týmu
můžete očekávat soﬁstikované přípravky a inteligentní řešení,
ktere zlepší váš zisk.
V případě zájmu o další informace o přípravcích SANGROVIT® a
SANGROVIT® WS a o zásadách IQ INSIDE nás prosím kontaktujte
a my vám rádi pomůžeme.

