Produkty ekologiczne Dolfos
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Mieszanki do produkcji ekologicznej
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CALVET RE
DOLFOS ML RE
DOLFOS S RE
DOLFOS D RE
DOLFOS DN 2,5% RE
DOLFOS BMp RE
DOLFOS BM RE
DOLFOS BO RE
DOLFOS B RE

CALVET RE
•

•

•

Przeznaczenie: CALVET RE należy stosować jako dodatek do
pasz dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.
Szczególnie zalecany jest dla młodych zwierząt, samic
karmiących i ciężarnych, samców rozpłodowych.
Właściwości: CALVET RE uzupełnia pasze w aminokwasy,
witaminy i wapń niezbędne do prawidłowego rozwoju i
funkcjonowania organizmu. Korzystnie wpływa na
prawidłowy rozwój zwierząt i ich kondycję. Ma pozytywne
działanie w przypadku kanibalizmu.
Zalety stosowania: Zalety stosowania
zapobiega niedoborom,
polepsza właściwości smakowe i dietetyczne pasz,
pobudza apetyt,
polepsza wykorzystanie paszy i zmniejsza jej zużycie,
podnosi odporność organizmu.

DOLFOS ML RE
•
•

•

Przeznaczenie: DOLFOS ML RE jest przeznaczona dla macior
karmiących i loch luźnych.
Właściwości: Pełny zestaw witamin, mikro i
makroelementów, enzym fitaza oraz aminokwasy
pochodzące z naturalnych źródeł czynią z DOLFOS ML RE
cenny dodatek do pasz.
Zalety stosowania: zwiększa przyswajalność składników
pokarmowych, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie
organizmu macior i prosiąt, zwiększa ilość urodzonych
prosiąt, średni ciężar miotu, liczebność miotu i prawidłowy
rozwój, zapobiega chorobom okresu okołoporodowego
(zalegania, zespół bezmleczności poporodowej,
osteomalacja), zwiększa mleczność.

DOLFOS S RE
•

•

•

Przeznaczenie: DOLFOS S RE jest mieszanką uzupełniająca
niedobory mineralno-witaminowe przeznaczoną dla trzody
chlewnej w każdym wieku.
Właściwości: Pełny zestaw witamin, aminokwasów
pochodzących z naturalnych źródeł i składników
mineralnych oraz enzym fitaza czyni z niego cenny i
niezbędny dodatek do wszystkich pasz typu gospodarskiego.
Zalety stosowania:
– maciory - wpływa korzystnie na zdolności rozrodcze i
zapobiega chorobom okresu okołoporodowego,
– prosięta - zapobiega chorobom wychowu, zatruciom
pokarmowym, zwiększa przyrosty,
– warchlaki i tuczniki - polepsza wykorzystanie paszy,
zwiększa przyrosty, skraca okres tuczu, zapobiega
chorobom niedoborowym, podnosi poubojową jakość
tuszy,
– knury - wpływa korzystnie na zdolności rozpłodowe.

DOLFOS DN 2,5% RE
•
•

•

Przeznaczenie: DOLFOS DN 2,5% RE jest przeznaczony dla
kur niosek na cały okres nieśności.
Właściwości: DOLFOS DN 2,5% RE to zestaw dokładnie
zbilansowanych witamin, aminokwasów, makroi mikroelementów niezbędnych dla prawidłowego
funkcjonowania i produkcyjności niosek.
Zalety stosowania:
podnosi wydajność nieśną,
czyni skorupy jaj kształtnymi, twardymi i odpornymi na
zgniecenia,
poprawia wybarwienie żółtek,
zapobiega wystąpieniu stanów niedoborowych,
poprawia ogólną kondycję i zdrowotność ptaków,
zmniejsza ilość zużytej paszy.

DOLFOS BMp RE
•
•

•

Przeznaczenie: DOLFOS BMp RE należy stosować do pasz
dla krów o wydajności mlecznej powyżej 3 tys. litrów.
Właściwości: DOLFOS BMp RE to mieszanka wyrównująca
niedobory składników pokarmowych, występujące u krów
w okresie laktacji. Zawiera kompleksowy zestaw mikro- i
makroelementów, niezbędnych do prawidłowego rozwoju
i funkcjonowania organizmu. Cennym uzupełnieniem
mieszanki jest dodatek suszonych drożdży bogatych w
witaminy z grupy B.
Zalety stosowania:
–
–
–
–
–
–
–
–

zwiększa mleczność,
poprawia stan racic,
poprawia skuteczność zacieleń,
ogranicza ilość komórek somatycznych w mleku,
zmniejsza prawdopodobieństwo zatrzymania łożyska,
zwiększa efektywność wykorzystania pasz,
zapobiega niedoborom pokarmowym,
poprawia walory smakowe pasz, działa buforująco
neutralizując treść pokarmową

DOLFOS BM RE
•
•

•

Przeznaczenie: DOLFOS BM RE należy stosować do pasz
dla krów o średniej wydajności mlecznej w okresie laktacji.
Właściwości: DOLFOS BM RE jest mieszanką wyrównującą
niedobory składników pokarmowych, występujące u krów
w okresie laktacji. Zawiera kompleksowy zestaw mikro- i
makroelementów, niezbędnych do prawidłowego rozwoju
i funkcjonowania organizmu. Cennym uzupełnieniem
mieszanki jest dodatek suszonych drożdży bogatych w
witaminy z grupy B.
Zalety stosowania:
– zwiększa mleczność,
– zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń
w płodności,
– zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia chorób
niedoborowych: tężyczki, zalegania, porażenia przedi poporodowe,
– zwiększa efektywność wykorzystania pasz,
– poprawia walory smakowe pasz.

DOLFOS BO RE
•
•

•
•
•

Przeznaczenie: DOLFOS BO RE jest mieszanką dla bydła,
stosowaną w okresie szybkiego wzrostu.
Właściwości: Zawiera kompleksowy zestaw mikroi makroelementów, niezbędnych do prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania organizmu. Cennym
uzupełnieniem mieszanki jest dodatek suszonych drożdży
bogatych w witaminy z grupy B.
Zalety stosowania:
zwiększa dzienne przyrosty masy ciała,
zapobiega chorobom niedoborowym.

DOLFOS B RE
•

•

•

Przeznaczenie: DOLFOS B RE jest mieszanką przeznaczoną
dla bydła w każdym wieku. Szczególnie zalecana w stanach
niedoborowych.
Właściwości: Dostarcza mikro- i makroelementy
niezbędne, do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania
organizmu.
Zalety stosowania:
– zwiększa wydajność mleczną i przyrosty masy ciała,
– zmniejsza prawdopodobieństwo występowania zaburzeń
w płodności,
– zapobiega chorobom niedoborowym (porażenia i zalegania
przed- i poporodowe, tężyczki, krzywica i osteomalacja),
– poprawia apetyt, eliminuje spaczone łaknienie (obgryzanie
koryt, ścian itp.),
– wywiera korzystny wpływ na przemianę materii,
– zwiększa efektywność wykorzystania pasz,
– podnosi odporność organizmu na choroby zakaźne.

Dziękuję za uwagę

