Oleobiotec® Ruminant
NÖ V É NY I I L L Ó O L A JO KA T É S F ŰS Z E RE KE T TA RTA L M A Z Ó
TA KA RM Á NY KIE G É S Z Í TŐ K É RŐ DZ Ő K S Z Á M Á RA

Az OLEOBIOTEC® RUMINANT kiváló minőségű növényi illóolajokat (pl.
oregánó, kakukkfű, citrom, fahéj), valamint fűszereket (gyömbér, kurkuma,
bors, stb.) tartalmazó – kérődző állatok számára kifejlesztett – speciális takarmány kiegészítő.
A termékben található illóolajok jótékony hatással vannak a bendőbeli
mikroflóra összetételére és optimális arányuk fenntartására, így segítik a felvett tápanyagok kiváló hasznosulását.
A termék másik fő összetevő csoportja a fűszernövények, amelyek az
emésztőrendszer fiziológiai állapotára gyakorolnak pozitív hatást, és ezzel lehetővé teszik a felvett tápanyagok hatékonyabb értékesítését. A fűszerek
egyik fő tulajdonsága, hogy stimulálják az állatok nyáltermelését, ezzel biztosítva a bendőfolyadék ideális pH-értékének fenntartását, és a tápanyagok optimális felszívódását.
A terméket kifejlesztő francia PHODÉ Laboratórium
munkatársai több éves kutató munkát végeztek annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak a termékben található
összetevők kérődzők emésztőrendszerére gyakorolt pozitív
hatásairól.

In sacco kísérletekben vizsgálták a termék bendőfermentációra
gyakorolt hatását, melynek eredményei szerint:


14 %-kal csökkent a bendőfolyadékban az ammóniaszint,



16 %-kal csökkent a bendőben lebomló keményítő, 14 %-kal pedig a bendőben lebomló
szója aránya,



javult a rostemésztés (20%-kal nőtt az NDF és az ADF hasznosulás).



a termék etetésének hatására, a nagy keményítőtartalmú TMR etetése mellett is magas maradt a cellulózbontó baktériumok száma a bendőben.
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Az Oleobiotec® Ruminant etetésének előnyei


Optimalizálja a takarmányértékesítést,



Növeli a tejtermelést,



Javítja a tej minőségét és táplálóanyag tartalmát (javítja és stabilizálja a fehérje és zsír
arányát, csökkenti a tejkarbamid-szintet és a szomatikus sejtszámot),



Használata mellett csökkenthető az etetett by-pass fehérje hányad,



Alternatív nyomelem forrás (Zn, Mn, Cu).

Az Oleobiotec® Ruminant etetési javaslata
TEJELŐ TEHÉN
Adagolás (állat/nap)

JUH, KECSKE
Adagolás (állat/nap)

HÍZÓMARHA
Adagolás (állat/nap)

Előkészítés időszakában
(ellés előtti 21 nap)

Fogadó csoportban
(ellést követő 21 nap)

Laktáció alatt

1g

2-3 g

1-2 g

Ellés előtti 21 nap

Ellést követő 21 nap

Laktáció alatt

0,25 g

0,50-0,75 g

0,25-0,50 g

Előnevelés (50-100 kg)

6 hónapos korig

6-24 hónap között

0,25 g

0,60 g

1,00 g

Ha további információra van szüksége, vagy ki szeretné próbálni az
Oleobiotec® Ruminant terméket, akkor kérjük, keressen bennünket!

Forgalmazza: ADEXGO Kft.
H-8230 Balatonfüred, Lapostelki ü. 13.
Tel: +36/87 580-047 Fax: +36/87 580-048
Mobil: +36/20 288-99-41
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