OVOCRACK
(Globamax Enhanced)
CHARAKTERISTIKA
OVOCRACK je zmes butyrátu vápenatého a laktátu vápenatého na dvoch špeciálnych nosičoch, 2 x enkapsulovaný v matrici z
rastlinných olejov. Ide o drobné biele granulky o veľkosti 1-1,5 mm. Vďaka špeciálnemu procesu enkapsulácie je zaistené, že sa účinné
látky spoľahlivo dostanú do čreva v neporušenej forme.

POUŽITIE A PÔSOBENIE
OVOCRACK je určený k zapracovaniu do kŕmnych zmesí pre brojlery, nosnice a ostatnú hydinu. Využíva synergický účinok
butyrátu vápenatého (Green-Cab 70) a laktátu vápenatého na tráviacu sústavu hydiny. Vďaka selektívnym antibakteriálnym
vlastnostiam butyrátu vápenatého priaznivo ovplyvňuje skladbu mikrobiálnej flóry čreva (potláča najmä Coli, Clostridium, Salmonella,
Campylobacter...) a udržuje tak jej správnu rovnováhu.
OVOCRACK predstavuje biologicky aktívnu molekulu, ktorá je energetickým zdrojom pre bunky črevného epitelu - rozvoj klkov,
zväčšenie povrchu črevnej steny, čím sa zlepšuje absorpcia živín v čreve. Butyrát vápenatý taktiež aktivuje produkciu endogénnych
enzýmov a v neposlednom rade ovplyvňuje aj činnosť imunitného systému (odblokovanie účinku IL-12).
OVOCRACK pôsobí u brojlerov a moriek najmä na vyššiu intenzitu rastu, lepší zdravotný stav a výslednú nižšiu konverziu krmiva.
OVOCRACK pôsobí u nosníc veľmi pozitívne na všetky sledované parametre (dĺžka znáškového obdobia, konverzia krmiva, produkcia
vaječnej hmoty, pevnosť škrupiny a ďalšie). V rodičovských chovoch pôsobí taktiež priaznivo na vyrovnanosť kŕdľa.

ZLOŽENIE
Butyrát vápenatý, laktát vápenatý E327, bentonit E558, oxid kremičitý E551b, sójový olej

VÝHODY











Selektívny antibakteriálny účinok v čreve (najmä proti Coli, Clostridium a Salmonella...)
Stimulácia rozvoja a rastu črevnej steny (zdroj pohotovej energie pre bunky a protizápalový účinok)
Regenerácia a zlepšenie zdravotného stavu črevnej steny (energetický zdroj pre bunky črevného epitelu), zníženie jej
možného podráždenia - zníženie živnej pôdy najmä pre Coli a Clostridium
Zníženie vlhkosti podstielky
Produkt je zbavený nepríjemného zápachu kyseliny maslovej pomocou dvojitej tukovej matrice
Pozitívny vplyv na zootechnické a zdravotné parametre zvierat, podpora imunitného systému a vakcinácie
Zdroj organicky viazaného vápnika (11%) - zníženie problémov s kvalitou škrupiny, lepšia osifikácia kostí
Pozitívny vplyv na všetky sledované parametre u úžitkových i plemenných nosníc
Zlepšenie vyrovnanosti kŕdľa

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE
Brojlery a ostatná hydina (napr. morky)
Užitkové a plemenné nosnice
Odchov hydiny

0,75 kg/t KKZ (starter) - 0,5 kg/t KKZ (grower, finisher)
0,5 - 1 kg/t KKZ (podľa veku nosníc)
0,5 kg/t KKZ

OVOCRACK môže byť dávkovaný nad kalkulovanú ME kŕmnej dávky alebo je možné pri jeho použití znížit energetickú hladinu a AMK
(BR1...AMK-2% ME-d 0,25 MJ, BR2...AMK-1,5% ME-d 0,2 MJ, BR3...AMK -1% ME-d 0,15MJ; N1...AMK -1% ME-d 0,12 MJ, N2...AMK
-1,5% ME-d 0,25 MJ...)

SKLADOVANIE
OVOCRACK musí byť skladovaný v chlade a suchu. V originálnych uzavretých obaloch je doba skladovateľnosti 12 mesiacov od
dátumu výroby.

BALENIE
25 kg vrecia
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