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Zdrowie, 
dobrostan, 

wyniki 
produkcyjne



Zdrowie to ciągłe utrzymywanie homeostazy

Zdrowie

Choroba

Definicja zdrowia



Utrzymanie „równowagi”

• Choroby zwierząt (przyczyny)

- bakterie

- wirusy

- grzyby

- mikotoksyny

- stres

- ludzie*

• Zdrowie

- żywienie: pasza (energia) i woda

- otoczenie: środowisko: ilość miejsca 
do poruszania się i odpoczynku, jakość 
powietrza,światło, hałas, przeciągi, etc.

- profilaktyka: szczepienia, dodatki 
paszowe, higiena i dezynfekcja



Po co żywimy zwierzęta? Rola paszy.

- Potrzeby bytowe 

- Zwiększanie masy ciała (tucz, etc.)

- Przygotowanie do ciąży / rozmnażania

- Zapewnienie pożywienia płodom / potomstwu

- Przygotowaniu do porodów (suplementacje minerałów, etc.)

- Produkcja mleka

- Produkcja wełny

- Regeneracja organizmu po ciąży i laktacji, które zazwyczaj powodują 
wychudzenie zwierząt

- Przygotowanie do rozrodu (witamina E + Selen)



Energia

Do wykonania każdej czynności organizmu wymagane jest 
dostarczanie energii

• Źródłem energii są pokarmy (pasze), które zawierają węglowodany, białka i 
tłuszcze

• Największą wartość energetyczną posiadają tłuszcze, białka, węglowodany

• Witaminy i inne składniki mineralne obecne w pokarmie nie są źródłem energii



Zadania układu pokarmowego

Głównym zadaniem układu pokarmowego jest doprowadzenie do:

rozkładu substancji pokarmowych (paszy) do związków prostych,

które mogą zostać wchłonięte do krwi w takiej postaci,

która umożliwia ich użycie do budowy komórek, tkanek, oraz może

służy jako źródło energii dla mięśni i narządów.



Zadania układu pokarmowego

Pobranie paszy i wody

Trawienie paszy 

Wchłanianie skład. 
pokarmu, wody, zw. 

nieorganicznych

Przyswajanie

Magazy-
nowanie



Kluczowe organy

• Płuca

Wątroba, nerki, serce, etc.

Żołądek, jelita, etc.

Układ rozrodczy
Skóra i mięsnie



Znaczenie skóry

• Bariera dla patogenów 

• Ochrona mięśni i organów wewnętrznych

• Produkcja piór, wełny, łusek, etc.

• Wymiana gazowa, pocenie (obniżanie temperatury ciała), etc.

• Skóra pośrednio wpływa na rozród (dobór partnera – kolorowe upierzenie)

• Skóra zwierząt hodowlanych ma ważne znaczenie po oboju (np. cellulit u 
kur, uszkodzone podeszwy, skóra świń na Hiszpańskie czipsy etc.)



Zadania wątroby

• Przetwarzanie białek, tłuszczów i węglowodanów

• Produkcja żółci (do trawienia tłuszczu)

• Produkcja enzymów, cholesterolu, fosfolipidów i ciał ketonowych

• Magazynowanie energii i jej przemiany (glikogen-glukoza)

• Magazynowanie witamin (A,D,B12) , żelaza, miedzi

• Filtrowanie (wychwytywanie substancji chemicznych wchłoniętych z 
pokarmem, wychwytywanie i przekształcanie amoniaku do mocznika)

• Unieszkodliwianie toksyn (leków, alkoholu, etc.)

• Detoksykacja (usuwanie toksyn z organizmu)



DOBROSTAN

Skrócona własna definicja dobrostanu: 

A) Funkcjonowanie zwierząt zgodne z ich naturą (zdrowie i 

odpowiednie żywienie)

B) Odpowiedni status psychiczny (brak negatywnych czynników np. bólu)

C) Możliwość działań zgodnie z instynktem zwierząt, etc.



Wydajność a produktywność



Definicja wydajności i produktywności

Wydajność to w skrócie wynik (efekt) końcowy minus wkład, w 
przypadku zwierząt to najczęściej FCR (Feed Conversion Ratio)

Stosunek masy ciała do ilości spożytej paszy: np. kurczak FCR ok. 1,60; 
indyk 2,5; świnia 2,70. Oznacza to, że świnia o masie ciała 110 kg zjada w 

ciągu życia ok. 300 kg paszy

EWW=( średnia masa ciała (kg)x przeżywalność (%)/ dni odchowu x zużycie paszy 
na kg masy ciała)x 100,

zgodnie z którym ze efektywną uznaje się produkcję drobiu o wskaźniku EWW 
powyżej 220.



Definicja wydajności i produktywności

Produktywność to o wiele szersze pojęcie, ponieważ bierze pod 
uwagę szereg parametrów jak choćby koszty pracy, wyposażenia, 
budynków, opieki, profilaktyki, leczenia, upadków, utylizacji, etc.

*Stosunek ilości sprzedanego mięsa do kosztów produkcji



Co ogranicza zdrowie i produktywność

Wybrane aspekty



Czynniki 
negatywne 1

Nieprzestrzeganie zasad dobrostanu zwierząt:

-Brak możliwości zachowań zgodnych z instynktem :

np. rycia u świń na rusztach może wywoływać agresję

-Zbyt intensywne oświetlenie działa stresogennie

Brak działań profilaktycznych 
(szczepień i innych czynności)

Brak opieki okołoporodowej u macior (uduszenie prosiąt 

w drogach rodnych)

Niewłaściwa opieka po porodzie (prosięta – osuszanie, 

temperatura, etc.)

- Nadmierne zagęszczenie (zbyt dużo zwierząt na 1 m2 

powierzchni) ogranicza ich ruchy, stanowi zwiększone 

ryzyko zachorowań, naraża zwierzęta na stres, 

kanibalizm, walki o dominację w stadzie

- Podawanie zanieczyszczonej paszy (mikotoksyny, 

bakterie, etc.)
-Kiepska lub zbyt mocna wentylacja źle wpływa na stan 

psychiczny zwierząt

Brak opieki

Opieszałość polityczna* (zbyt wolne 

zwalczanie ASF)



Czynniki negatywne 2

Główne problemy, których nie można uniknąć ale można rozwiązać 
za pomocą dodatków paszowych (MPU):

- Zagrożenie mikotoksynami

- Zaburzenia w rozrodzie (stres, toksyny, niedobory)

- Niewystarczająca ilość mleka dla prosiąt



Czynniki negatywne – błędy żywieniowe

BŁĘDY ŻYWIENIOWE 1:

- Niewłaściwe żywienie w odniesieniu:

a) do wieku zwierząt, 

b) do masy ciała (ilość paszy)

c) do rasy, 

d) do stanu zwierzęcia (np. ciąża – rodzaj paszy)

e) do stanu otoczenia zwierząt (upały, zimno)



Czynniki negatywne – błędy żywieniowe

BŁĘDY ŻYWIENIOWE 2:

- Niewłaściwe żywienie w odniesieniu:

a) do sposobu podawania paszy (zbyt rzadko)

b) do jakości podawanej paszy (skisłe, zamoczone, etc.)

c) do zanieczyszczenia toksynami, pleśniami, mikotoksynami



Czynniki negatywne – człowiek vs. człowiek

BŁĘDY w KOMUNIKACJI 1

- Hodowca niestety zbyt rzadko postrzega Lekarza weterynarii jako 
partnera biznesowego a najczęściej kojarzony jest z rachunkami

- Ten sam hodowca, czasami przez swoje lekceważenie wymagań, brak 
wiedzy lub zaniedbania naraża zwierzęta na choroby, to skutkuje 
leczeniem a leczenie to koszt.

- Koszty leczenia to nie tylko leki, dojazd, itp.  to przede wszystkim 
utracone korzyści (spadek produkcji), ale i konieczność dodatkowej 
opieki na chorymi zwierzętami a w przypadku śmierci to również koszty 
utylizacji.



Czynniki negatywne – człowiek vs. człowiek

BŁĘDY w KOMUNIKACJI 2

- Lekarz czasami używa zbyt skomplikowanego języka w kontaktach 
z hodowcami i to powoduje nieporozumienia lub niestosowanie się 
do zaleceń lekarza

- Lekarz czasami nie tłumaczy dlaczego zaleca „coś” a częściej nie 
ostrzega o skutkach „samowolki” hodowcy jak choćby przerwanie 
lub zaniechanie szczepień, etc.

- Lekarz czasami nie informuje, że profilaktyka to inwestycja w 
zdrowie i produktywność zwierząt a hodowca bez odpowiedniego 
uzasadnienia postrzega profilaktykę jako zbyteczny koszt



Czynniki negatywne – człowiek vs. człowiek

BŁĘDY w KOMUNIKACJI 3

- Hodowca (właściciel / zootechnik) czasami niewłaściwie przekazuje 
wiedzę pracownikom i nie informuje o ważności pewnych procedur

- Pracownicy zawsze będą starali się omijać procedury, żeby ułatwić 
sobie pracę. Kluczowe jest aby pracownicy byli świadomi 
wykonywanych czynności i konsekwencji ewentualnych zaniechań

- Niestety coraz częściej błędy w komunikacji wynikają z braku 
znajomości języka polskiego. Fermy zatrudniają ludzi z Ukrainy, 
Kazachstanu a nawet Filipin. Nieznajomość polskiego dotyczy również 
Polaków, szczególnie jeśli chodzi o czytanie ze zrozumieniem



Czynniki negatywne – człowiek vs. człowiek

BŁĘDY w KOMUNIKACJI 4

Błędy w komunikacji polegające na innym rozumieniu tych samych 
sytuacji. 

Anegdota: Na pytanie podczas zakupu prosiąt w niewielkim 
gospodarstwie „Czy świnie w stadzie były szczepione? ”(myśląc o np. 
parwowirozie, różycy czy PRRS) 

sprzedawca zapewnia, że TAK, bo jak się potem okazało prosięta 
dostały w iniekcji Żelazo. Więc „szczepione” były.

Czasami pracownicy traktują polecenia zbyt dosłownie.



Czynniki negatywne – człowiek vs. człowiek

BŁĘDY w KOMUNIKACJI 5

- ASF (African Swine Fever) zbyt opieszałe zwalczanie problemu, 
niewłaściwa komunikacja: osoby decyzyjne nie zdawały sobie sprawy 
z powagi problemu i konsekwencji ekonomicznych dla Polski, 
prawdopodobnie nie zadziałała komunikacja pomiędzy ludźmi.

- Ptasia Grypa. Reakcje wszystkich stron były o wiele szybsze, dzięki 
czemu problem rozwiązano.

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/



Problem zanieczyszczonej
paszy: mikotoksyny 
i pleśnie



Grzyby pleśniowe i mikotoksyny – co to jest?

Mikotoksyny to tzw. metabolity wtórne grzybów pleśniowych.

Są to jedne z najbardziej toksycznych (trujących) substancji na 
świecie. 

Znane jest ok. 400 ale najbardziej popularne to:

Aflatoksyna – wywołuje uszkodzenia wątroby

Ochratoksyna – wywołuje uszkodzenia nerek

DON – wywołuje niestrawności, biegunki, etc.

Zearalenon – wywołuje zaburzenia w rozrodzie: poronienia, 
fałszywe ruje, brak możliwości zajścia w ciążę, etc.



Grzyby pleśniowe i mikotoksyny – skąd?

Z pola

Część grzybów rozwija się już 
podczas wegetacji na polu. 
Szczególnie kiedy kukurydza jest 
porażona głownią.

Zarodniki grzybów rozsiewają się 
z wiatrem i zarażają kolejne 
rośliny.

Z magazynu

Niektóre grzyby rozwijają się również w 
trakcie przechowywania w silosach, 
magazynach, pryzmach itp.

Wysoka wilgotność, kiepska wentylacja, 
brud, uszkodzenia przez insekty lub 
gryzonie powodują, że pleśnie mają 

ułatwiony start 

w rozwoju.



Kukurydza

O takiej myślimy

A często taką kosimy



Mikotoksyny: cichy zabójca produktywności

Grzyby

pleśniowe
Mikotoksyny Układ pokarmowy Układ krążenia Narządy wewnętrzne

Polowe 

/Magazynowe

Biosynteza 

w sprzyjających 

Warunkach (wilgoć,

niska zawartość tlenu)

Wchłonięcie 

wraz z paszą

Przedostawanie 

się z układu 

Pokarmowego

do krwi

Przedostawanie

się do wątroby, 

nerek, układu

rozrodczego

Negatywne efekty:

Problemy w rozrodzie, poronienia, etc.

Immunosupresja

Biegunki

Zmiany dermatologiczne

Zmiany w narządach wewnętrznych



Rozwiązania w praktyce
Sprawdzone i skuteczne



Jak pomóc w walce z mikotoksynami?

Najlepiej w naturalny sposób!



Najnowsze, efektywne rozwiązania 
problemów z mikotoksynami

Myco Comfort 



Efekt współpracy wielu ekspertów żywieniowych i lekarzy weterynarii.

Opiera się o naturalne składniki fitogeniczne, absorbenty i MOS 
(mannano oligo sacharydy).

Wykorzystuje i zwiększa skuteczność naturalnych mechanizmów 
zwalczania toksyn.



Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna                   
dla trzody chlewnej, drobiu i bydła

Każdy element składowy produktu jest dopracowany:

1. Poszczególne składniki są dobrane tak, aby zapewnić 
maksymalną skuteczność i trwałość.

2. Estetyczne i stabilne opakowanie zapewnia 
doskonałą barierę dla czynników zewnętrznych, a 
jego ergonomiczny kształt zapewnia maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni w transporcie.

3. Opakowanie można podać recyklingowi.



Nie mamy nic do ukrycia, podajemy pełen skład:

30,00 % = MOS (mannano oligo sacharydy). Maksymalna ilość na rynku.

25,00 % = środki fitogeniczne (zioła). Są prekursorem ENZYMÓW.

03,25 % = krzemionka koloidalna. Jedna z najniższych ilości.

41,75 % = Bentonit – zarejestrowany w Unijnym Rejestrze Dodatków 
Paszowych jako dodatek, który redukuje zanieczyszczenie paszy 
mikotoksynami (1m558) 



5-cio stopniowy mechanizm zwalczania mikotoksyn

Dawkowanie:

Drób: 0,5 kg / t
Trzoda: 0,5 – 1,25 kg / t
Bydło: 0,5 -1,25 kg / t



5-cio stopniowy mechanizm zwalczania mikotoksyn

Środki fitogeniczne (zioła):

Ocimum sanctum
Curcuma longa
Azadirachta indica
Emblica officinalis
Andrographis paniculata



5-cio stopniowy mechanizm zwalczania mikotoksyn

Środki fitogeniczne (zioła):

Ocimum sanctum
Curcuma longa
Azadirachta indica
Emblica officinalis
Andrographis paniculata



5-cio stopniowy mechanizm zwalczania mikotoksyn

Środki fitogeniczne (zioła):

Ocimum sanctum
Curcuma longa
Azadirachta indica
Emblica officinalis
Andrographis paniculata



5-cio stopniowy mechanizm zwalczania mikotoksyn

Produkt zawiera substancje 
ograniczające skażenie paszy 
mikotoksynami: 

Bentonit (1m558) – Unijny Rejestr 
Dodatków Paszowych 

Mannano oligo sacharydy
(MOS) z Sacharomyces cerevisiae 



5-cio stopniowy mechanizm zwalczania mikotoksyn

Środki fitogeniczne (zioła):

Ocimum sanctum
Curcuma longa
Azadirachta indica
Emblica officinalis
Andrographis paniculata



5-cio stopniowy mechanizm zwalczania mikotoksyn

Dawkowanie:

Drób: 0,5 kg / t
Trzoda: 0,5 – 1,25 kg / t
Bydło: 0,5 -1,25 kg / t



Mikotoksyny: cichy zabójca produktywności

Grzyby

pleśniowe
Mikotoksyny Układ pokarmowy Układ krążenia Narządy wewnętrzne

Polowe 

/Magazynowe

Biosynteza 

w sprzyjających 

Warunkach (wilgoć,

niska zawartość tlenu)

Wchłonięcie 

wraz z paszą

Przedostawanie 

się z układu 

Pokarmowego

do krwi

Przedostawanie

się do wątroby, 

nerek, układu

rozrodczego

Negatywne efekty:

Problemy w rozrodzie, poronienia, etc.

Immunosupresja

Biegunki

Zmiany dermatologiczne

Zmiany w narządach wewnętrznych



Myco Comfort FORTE
Produkt wspomaga inhibicję, neutralizację i eliminację mikotoksyn z organizmu.

Myco Comfort Forte, to opracowany przez międzynarodowy zespół naukowców produkt, zawierający pochodne roślin, 
wyekstrahowane z drożdży Saccharomyces cerevisiae Mannano-oligo-sacharydy (MOS), aktywny węgiel roślinny, kwasy 
oraz specjalny bentonit. Zastosowane rośliny i substancje aktywne wykazują synergistyczne działanie w zakresie redukcji 
zanieczyszczenia paszy mikotoksynami oraz zwiększania ogólnego potencjału i wydajności zwierząt.

Kierunki działania:

- Poszczególne składniki wpływają synergistycznie na redukcję zanieczyszczenia paszy metabolitami grzybów 
(mikotoksynami)
- Zabezpieczają przed szkodliwym wpływem różnorodnych czynników o działaniu immunosupresyjnym
- Stosowanie produktu zgodnie z zaleceniami usprawnia funkcjonowanie całego organizmu, co może przełożyć się na 

lepsze wyniki produkcyjne: przyrosty masy ciała, lepszy apetyt i większe pobranie paszy, poprawę rozrodu, 
usprawnienie trawienia paszy, a tym samym na zwiększenie opłacalności produkcji



Myco Comfort FORTE
Stosowanie: 
Mieszanka paszowa uzupełniająca w proszku dla zwierząt monogastrycznych i przeżuwaczy:

Stosowanie standardowe: 0,5 kg / tonę paszy
Stosowanie rozszerzone: 0,75 – 1,25 kg / tonę paszy

Produkt nie traci skuteczności w procesie granulacji.



Problemy w rozrodzie
Na co dzień w terenie



Przyczyny problemów w rozrodzie:
problemy z rują i zapłodnieniem

Krowy Lochy
- Niewłaściwa inwolucja 

macicy
- Metritis
- Niewłaściwe żywienie 

(otłuszczenie, niedobory)
- Stan zdrowia (kwasica, 

ketoza, etc.)
- Mikotoksyny (zearalenone)
- Stres

- Mikotoksyny (zearalenone)
- Stan zdrowia
- Metritis
- Niewłaściwe żywienie 

(niedobory)
- Stres

• Inne np. 
Nieokreślone, 
nieodpowiednia
higiena w trakcie 
inseminacji, 
reakcja alergiczna 
na rozpuszczalnik 
w nasieniu

49



Jak pomóc w rozrodzie?
Najlepiej w naturalny sposób!



Naturalne substancje wpływające na układ rozrodczy

Od tysięcy lat znane są rośliny, których stosowanie może wpływać na układ 
rozrodczy ludzi i zwierząt:

Żeńszeń

Lukrecja     

Koper włoski    

Krasnodrzew pospolity 

(koka)

Soja

Claviceps purpurea (sporysz)



Oestro Comfort
Promotor owulacji i zapłodnienia

Skład: Semecarpus anacardium, Nigella sativa, witamina E, Selen
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Oestro Comfort
Promotor owulacji i zapłodnienia

Oestrus-Comfort, to opracowany przez międzynarodowy zespół naukowców produkt, zawierający pochodne roślin oraz 
dodatek witaminy E i Selenu. Zastosowane składniki wykazują synergistyczne działanie w zakresie zwiększania ogólnego 
potencjału i wydajności rozpłodowej zwierząt.

Kierunki działania:

- Poszczególne składniki wpływają pośrednio na układ rozrodczy
- W naturalny sposób wpływają na cykl rozrodczy, szczególnie w połączeniu z tzw. flushingiem u loch, a przypadku 

krów mogą stanowić pewnego rodzaju alternatywę/uzupełnienie stymulacji hormonalnej
- Stosowanie produktu zgodnie z zaleceniami usprawnia funkcjonowanie całego organizmu, co może przełożyć się na 

lepsze wyniki produkcyjne oraz poprawę wskaźników rozrodu: większa wykrywalność rui, krótszy okres między-
ciążowy, niższy indeks inseminacji, wyższa skuteczność pierwszej inseminacji, etc.



Oestro Comfort

Stosowanie: 
Mieszanka paszowa uzupełniająca w proszku dla trzody chlewnej i bydła:

Podawać wymieszane w paszy w odpowiedniej proporcji.

Lochy: 2,5 g / szt. / dzień przez 4 dni od momentu odsadzenia prosiąt. (łącznie 10 g / lochę)

Krowy: 4-5 g / szt. / dzień przez 4 dni w uzgodnieniu z specjalistą od inseminacji 
(łącznie 16-20 g / krowę)



Doświadczenie z UWM w Olsztynie



Niektóre problemy wynikające ze stresu

- Zahamowanie przyrostów

- Obniżona nieśność kur

- Niska jakość mięsa świń (syndrom PSE pale soft
exudative = jasne, miękkie i wodniste)

- Choroby

- Problemy z rozrodem



Rodzaje stresu u zwierząt hodowlanych

• Stres cieplny

• Stres środowiskowy (zagęszczenie, amoniak, światło)

• Stres społeczny (hierarchia i dominacja w stadzie)

• Stres organizacyjny (dostęp do wody, paszy, etc., szczepienia, 
dekornizacja)

• Stres reprodukcyjny

• Stres porodowy

• Stres produkcyjny



Jak pomóc w walce ze 
stresem?

Najlepiej w naturalny sposób!



Stres i odporność



Natural-C Comfort
Produkt stanowi źródło naturalnej witaminy C z dodatkiem Selenu i biologicznych flawonoidów

Natural-C Comfort, to opracowany przez międzynarodowy zespół naukowców produkt, zawierający pochodne roślin i 
dodatek Selenu. Specjalnie dobrane rośliny i substancje aktywne wykazują synergistyczne działanie w zakresie ochrony 
zwierząt przed stresem cieplnym. 
Produkt pomaga chronić układ krążenia oraz zwiększa ogólny potencjał i wydajność zwierząt.

Naturalna witamina C: Syntetyczna witamina C:

• Działanie przeciwutleniające prawie 6-cio krotnie 

większe niż w przypadku syntetycznej

• Bardzo stabilna postać

• Łatwo przyswajalna dla zwierząt

• Działa w fazie wodnej i lipidowej (tłuszczowej) 

zapewniając szerokie spektrum ochrony przed 

wolnymi rodnikami

• Produkt jest termostabilny. Nie traci własności podczas 

przechowywania ani w procesie granulacji paszy

• Ograniczone działanie przeciwutleniające

• Stosunkowo słaba stabilność

• Gorsza przyswajalność 

• Działa tylko w fazie wodnej i tym samym faza lipidowa 

(tłuszczowa) nie jest chroniona

• Ulega stopniowej degradacji podczas przechowywania i 

bardzo szybkiej degradacji podczas granulowania



Natural-C Comfort

Wersja proszkowa do stosowania w paszy.

Wszystkie gatunki: można stosować zamiennie 1:1 zamiast syntetycznej witaminy C, 

typowo 100-500 g / tonę paszy. 

Najczęściej 200 g / tonę paszy.

Produkt nie traci skuteczności w procesie granulacji.



Niektóre problemy wynikające z biegunek

- Zahamowanie przyrostów = niższa masa ciała

- Tzw. mokra ściółka u drobiu

- Upadki prosiąt 

- Koszty leczenia, utylizacji



Dlaczego warto stosować 
naturalne składniki?

Naturalne składniki nie mają 
karencji i nie powodują 

lekooporności.



Wytwarzanie Diar Comfort

Diar-Comfort, to opracowany przez międzynarodowy 

zespół naukowców produkt, zawierający pochodne roślin 

oraz wyciągi z drożdży Saccharomyces cerevisiae. 

Zastosowane rośliny i MOS (Mannano-oligosacharydy) 

wykazują synergistyczne działanie ściągające, tonizujące 

oraz regeneracyjne. Specjalnie dobrany MOS moduluje 

trawienie i zwiększa absorpcję w układzie pokarmowym. 



Diar Comfort zapobiega kolonizacji jelit 
przez bakterie chorobotwórcze

Dodawanie Diar Comfort do paszy znacząco redukuje możliwość wywołania infekcji w
jelitach przez bakterie Escherichia coli i Salmonella.

Diar Comfort wiąże również różnorakie toksyny

Lektyny

Bakterie

Nabłonek 
jelitowy

Kosmki i 
krypty

Diar comfort

Bakterie



Diar Comfort

Korzyści ze stosowania
• Poszczególne składniki wpływają synergistycznie na integralność i odporność układu żołądkowo-

jelitowego

• Produkt pozwala zwiększyć strawność i przyswajanie składników pokarmowych

• Wspomaga naturalną regenerację błony śluzowej i normalizuje perystaltykę

• Pośrednio chroni układ pokarmowy poprzez ograniczanie czynników patogennych 

• Stosowanie produktu zgodnie z zaleceniami pozwala na zabezpieczenie zwierząt przed negatywnymi 
skutkami zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego

• Produkt zawiera substancje buforujące, które przeciwdziałają kwasicy występującej w przypadku ostrych 
biegunek

Stosowanie: 
• Mieszanka paszowa uzupełniająca w proszku dla wszystkich gatunków

zwierząt. Stosować po wymieszaniu w paszy w odpowiedniej proporcji: 

0,5 - 1 kg / t paszy.



Żywienie kluczem do sukcesu w hodowli

PODSTAWĄ jest:

• Odpowiednie zbilansowanie składników paszy

• Odpowiednia jakość komponentów

• Odpowiednia higiena 

• Odpowiednie otoczenie zwierząt

• Odpowiednia profilaktyka zdrowia

• Odpowiednie wspomaganie zwierząt w okresach krytycznych 
(specjalistyczne, dodatki paszowe (MPU), etc.



Zapraszamy do owocnej współpracy

Dystrybutor w Polsce produktów:

OptiMax Adam Pera

Ul. Wojska Polskiego 13

62-300 Września

biuro@optima-x.pl

biuro@opti-max.pl

tel. 600 850 426

www.opti-max.pl

mailto:biuro@optima-x.pl
mailto:biuro@opti-max.pl

