efektyviam ūkiui

RUMIK INSTANT

Tai momentinis tirpalas naudojamas iškart po apsiveršiavimo palaikyti energijos balansui ir stabilizuoti
didžiojo prieskrandžio veiklą. Dėl geresnės prieskrandžio veiklos rekomenduojama vartoti daugiau dienų.

PRIVALUMAI:

mosi

iavi
Veiksminga kontrolė po verš

Greita energija iškart po panaudojimo
Didelis gliukoplastinių medžiagų kiekis palaikantis glikogeno kiekį.
Prevencija prieš ketozę
Mažesni virškinimo trakto sutrikimai bei šliužo dislokacija
Palaiko energijos ir mineralinių medžiagų apykaitą
Pagerina prieskrandžio mikrofloros augimą ir fermentacijos funkciją
Mažesnė tikimybė po apsiveršiavimo susirgti ketoze
Stimuliuoja prieskrandžio funkcijas
Greitesnis maksimalaus pašaro suvartojimas
Optimali mikrobinių baltymų sintezė
SUPAKUOTA: PO 25 KG, PAKELIUOSE 0,5 KG

Greitas energetinis papildas po veršiavimosi

PASKIRTIS:
Papildyti greitai įsisavinama energija iškart po veršiavimosi. Energetinis papildas naudojamas melžiamų karvių stiprinimui,
prieskrandžio funkcijos palaikymui. Esant poreikiui, šį papildą galima girdyti porą dienų iškart po apsiveršiavimo. Energetinis
papildas tinkamas naudoti ir tuomet kai padidėja prieskrandžio sutrikimai.

SVARBA:
Pagrindinė Rumik Instant funkcija užtikrinti greitą energiją iškart po apsiveršiavimo. Taip pat produktas palaiko prieskrandžio
mikroflorą ir padeda fermentacijos procesams. Mineralai, mielės ir mikroelementai gerindami prieskrandžio veiklą neleidžia po
apsiveršiavimo pasireikšti parezėms. Pagerėjus prieskrandžio aktyvumui, pagreitėja pašarų didesnis suvartojimas, todėl
pasiekiama optimali mikrobų baltymų sintezė. Mikrobų baltymai turi įtakos pieno laktacijos pikui bei pieno sudedamosiomis
dalimis. Rumik Instant sudėtyje yra gliukoplastinių medžiagų, kuriuos palaiko gliukogenezę. Greita energija padeda, kai nėra
pakankamai propionato dėl riboto prieskrandžio funkcijos ir mažo pašarų suvartojimo.

NAUDOJIMAS:
Vieną 500g pakelį išmaišyti su 10-25 litrais šalto ar šiek tiek pašildyto vandens. Pirmiausia, maišant į 5 litrus vandens supilkite pakelio
turinį ir vėliau supilkite likusį vandens kiekį. Didesnis vandens kiekis turi teigiamą poveikį skrandžio veiklai. Papildas paduodamas
iškart po apsiveršiavimo kai karvė ištroškusi. Be to, galima iškart supilti į prieskrandį. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje.

SUDĖTIS:

MEDŽIAGŲ TURINYS 1 KG:

- Gliukozė
- Dikalcio fosfatas
- Druska (natrio chloridas)
- Natrio bikarbonatas
- Citrinos rūgštis
- Saccharomyces cerevisiae
- Propilengliukolis

Kalcis

2,6%

Fosforas

2,0%

Natris

8,2%

Saccharomyces cerevisiae (CBS 493,94)

2 x 106 CFU/g

Pelenai

31,0%
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