
Energie a živé kvasinky postaví krávu po otelení na nohy

Existuje mnoho důvodů, proč 
metabolismus vyvádí krávy z 
rovnováhy. Kráva reaguje na tyto 
změny převážně sníženým 
příjemem krmiva. Počínaje 
největší fyzickou „událostí“, 
telením, mohou vznikat rizika v 
podobě zdravotních potíží 
především v době časné laktace 
jako jsou mléčná horečka, ketózy 
nebo acidózy. Poruchy v této 
počáteční fázi zpravidla negativně 
působí na celý další průběh 
laktace. Také v jejím pozdějším 
průběhu mohou vést např. k 
dislokaci slezu, k infekcím nebo 
parézám a tím k menšímu příjmu 
krmiva, k celkovému špatnému 
stavu a následně ke snížení 
užitkovosti.

Názory našich zákazníků:

„ Bezva produkt, moje 
krávy hned a rychle 
žraly.“

„�Tento�produkt�mi�ušetřil�
práci,�protože�v�jednom�
kroku mohu mým kravám 
dodat jak energii, tak 
stimulovat�bachor.“

„�Moje�krávy�ho�přijímaly�
dobře�a�byly�jednoduše�
vitálnější.“

„�Nejdříve�s�jeho�příjmem�
otálely, ale pak ho vypily 
a�vedlo�se�jim�viditelně�
dobře.“

„�Při�mléčné�horečce�a�
špatnému�příjmu�krmiva�
byl�k�vidění�WOW-efekt,�
skvělá�mobilizace!“

 ▪ rychle dostupná energie
 ▪ stimuluje vyšší příjem krmiva
 ▪ podporuje funkci jater a imunitního 
systému

 ▪ vitamín D3 podporuje metabolismus 
vápníku a fosforu

Profylaxe
orgacell sc® start dodává dojnicím 
pomocí propylenglykolu a hroznového 
cukru 2 energetické komponenty, 
které se rychle dostávají do krve. 
Krávy, které na konci laktace mají 
hodně tuku BCS 4 - 5, mají po otelení 
sklon k nadměrné mobilizaci tukových 
rezerv. Tento mechanismus se může 
pomocí rychlého přísunu energie v 
prvních dnech po otelení zpomalit. V 
tomto případě se může orgacell sc® 
start aplikovat v průběhu 3 - 4 
následujících dní po otelení. 

Díky orgacell sc® start kráva rychle 
získá dostupnou energii společně se 
stimulanty bachoru a důležitými 
vitamíny. 

Pro dobrý start do úspěšné laktace má 
smysl podávat u každé krávy ihned po 
otelení. Stejně tak orgacell sc® start 
může být použit jako podpůrný 
prostředek v době nemoci po zásahu 
veterináře a opět se tak rychle dosáhne 
dobrého příjmu krmiva.
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Drencher 

pro lepší podávaní  
orgacell sc® start. 

Díky praktickému drencheru  
můžete 500 g orgacell sc® start  
s jistotou a optimálně krávě podat. 

Rychlejší a vyšší příjem krmiva po 
otelení, rozhodující faktor pro zdraví 
zvířat.

funkce bachoru  
– příjem krmiva

 ▪ živé kvasinky 
 ▪ uhličitan sodný
 ▪ hroznový cukr

energetická látková výměna  
– ochrana jater

 ▪ propylenglykol
 ▪ hroznový cukr
 ▪ nikotinamid

imunitní systém  
– látková výměna 

 ▪ vitamín A a E
 ▪ selen
 ▪ vitamín D3

orgacell sc® start obsahuje následující komponenty pro podporu bachoru, jater a imunitního systému:

Mobilizace
Zkušenosti našich zákazníků ukázaly, 
že podání orgacell sc® start po otelení 
krav umožňuje dobrý start do nové 
laktace. Díky obsaženým živým 
kvasinkám se bachor stimuluje, takže 
kráva brzy začne žrát. Krávy jsou fit a 
vitální. 

orgacell sc® start je vhodný pro podání 
při všeobecných potížích nebo jako 
podporující prostředek látkové 
výměny po veterinárním ošetření. Tím 
se kráva podporuje k příjmu krmiva, 
což vede opět k dobré užitkovosti.

Dávkování
orgacell sc® start je v práškové formě. 
500 g na zvíře a den se smíchá ve 
vlažné vodě. Prášek by se měl krátce 
zamíchat v kyblíku (20 - 25 l), aby se 
orgacell sc® start ve vodě dobře 
promíchal. 

orgacell sc® start se může aplikovat i 
pomocí plastové lahve. Nejdříve dejte 
do lahve prášek, poté 1 l vlažné vody a 
vše dohromady protřepejte. Poté 
doplňte 0,5 - 1 l vody a znovu krátce 
protřepejte. Zafixujte krávu a směs 
perorálně aplikujte. Dávka může být 
dle potřeby v následujích dnech 
jednou zopakována. Denně maximálně 
500 g na zvíře. 

Balení
10 sáčků á 500 g 
celková váha: 5 kg

Skladovat v suchu a chladu.


