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Naturally ahead
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Biotronic® Top3
Potrójne działanie dla poprawy wyników produkcyjnych!

Formuła synergicznie oddziałujących kwasów organicznych, substancji
fitochemicznej i Biomin® Per4izer®.

➥ Kwasy organiczne poprzez obniżanie pH i pojemności buforującej 
wpływają na poprawę higieny pasz, redukują rozwój bakterii patogennych
głównie z rodzaju Salmonella i E. coli. Zabezpiecza to przed stratami 
składników odżywczych paszy podczas przechowywania i wydłuża ich
okres przydatności do skarmiania. Powszechne użycie kwasów organicznych
w paszach redukuje ryzyko ich skażenia mikrobiologicznego.

➥ Substancje fitochemiczne wykazują wysoką synergię z kwasami
organicznymi w redukowaniu obciążeń mikrobiologicznych w układzie
pokarmowym zwierząt. Aldehyd cynamonowy odgrywa szczególną rolę w redukcji
podziału komórkowego w procesie namnażania bakterii warunkowo
chorobotwórczych.

➥ Biomin® Per4izer® przerywa zewnętrzną błonę komórkową bakterii gram
ujemnych podnosząc aktywność antybakteryjną kwasów organicznych i aldehydu 
cynamonowego. Udział bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella i E. coli jest 
redukowany i kontrolowany w paszy i w układzie pokarmowym. Biomin® Per4izer® 
jest unikalną substancją ukierunkowaną na wzmocnienie efektu antybakteryjnego 
kwasów organicznych i substancji fitochemicznych.

Substancje aktywne naniesione są na specjalny nośnik (SRM), który zapewnia równomierne uwalnianie
składników aktywnych w paszy i w układzie pokarmowym.

Podsumowując: wyniki produkcyjne zwierząt ulegają poprawie przy znaczącej redukcji ryzyka 
wystąpienia niespecyficznych zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Najważniejsze korzyści:

• wyższe wyniki produkcyjne i lepsze wykorzystanie pasz
• niższa śmiertelność
• redukcja ryzyka zaburzeń w układzie pokarmowym
• poprawa higieny pasz
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Aplikacja:

Biotronic® Top3 powinien być dodawany do pasz podczas mieszania.

Dawkowanie:

Drób, świnie, ryby: 1 kg/t paszy 
Przy wyższym obciążeniu bakteryjnym dawka produktu może być zwiększona do 2 kg/t paszy. 
Cielęta: 5.0 kg/t w paszy typu pre-starter, 2.5 kg/t w paszy typu starter lub 5 g/cielę/dzień

Okres karencji: brak

Opakowanie:

Biotronic® Top3 dostępny jest w workach 25 kg.

Trwałość:

Biotronic® Top3 musi być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.
Minimalny okres przydatności przy właściwym przechowywaniu 18 miesięcy od daty produkcji.
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