WITAL POWER

DLA TRZODY

Czym jest Wital Power?
Wital Power to dodatek paszowy, który jest naturalną kompozycją minerałów
wzbogacających dietę bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu i innych zwierząt
hodowlanych. Poprawia ich odporność na choroby i ogólny stan zdrowia. Działa jak
„opatrunek” w jelitach zwierząt.
Wyprodukowanie Wital Power podlega na wydobyciu minerału z naturalnego złoża,
wypłukaniu, suszeniu, zmieleniu i przesianiu jego ziaren.
Po przeprowadzeniu tych operacji - zdecydowana większość ziaren gotowego produktu
(> 98 %) ma wielkość mniejszą niż 500 mikronów - dzięki czemu bardzo łatwo miesza się
z pozostałymi składnikami pokarmowymi pasz. Wykazuje dodatni potencjał elektryczny
(elektrostatyczny) – wynikający z fizycznej, strukturalnej budowy krystalograficznej zawartych
w nim minerałów. Produkt posiada Certyfikat GMP+.

Dlaczego warto zastosować ten dodatek do paszy?
Wital Power charakteryzuje się działaniem detoksykującym organizm trzody . Działa przez:
1. Skuteczną adsorpcję mikotoksyn z paszy, takich jak:
aflatoksyny i ochratoksyny wytwarzane przez gatunek pleśni z grup Aspergillus
i Penicillium oraz trichoteceny i zearalenon pochodzących od pleśni z grupy
Fusarium. Szkodliwe produkty procesu adsorpcji wydalane są z ustroju zwierząt
z kałem lub moczem. Zapobiega w ten sposób przed przedostaniem się ich
do krwioobiegu i zatruciu całego organizmu.
2. Poprawia się trawienie białek i innych składników paszy.
3. Blokowany jest rozwój niekorzystnych drobnoustrojów.
4. Obniża się ryzyko wystąpienia kwasicy oraz pojawienia stanów zapalnych.
5. Stymuluje namnażanie się korzystnej dla pracy układu trawiennego flory

bakteryjnej.
6. Znacząco poprawia efektywne wykorzystanie składników odżywczych paszy.
Trawienie materii organicznej dochodzi do 85 % - a do ok. 20 - 40% wzrasta
przyswajanie minerałów i pierwiastków, takich jak: K, Mg, Ca, P, Fe.
7. Regularnie stosowany Wital Power stabilizuje pracę całego układu trawienia. Powoduje,
że wraz z odchodami zwierząt obniża się znacząco emisja niepożądanych w środowisku
gazów. Są to: amoniak i ditlenek węgla (NH3, CO2), które zostają związane na drodze reakcji
chemicznych ze stałym kałem i razem z nim wydalone. Tylko niewielka ich ilość w stanie
gazowym uwalniana jest do atmosfery. Nadmierne ich stężenie w otoczeniu ma bardzo
negatywny wpływ na drogi oddechowe zwierząt. Objawia się to dusznościami –
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stymulującymi wymioty spożytej paszy. W ten sposób trzoda zostaje pozbawiona składników
odżywczych, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju.
Dodatkową korzyścią jest również to, że odchody zwierząt mogą być zastosowane jako biologiczny,
żyzny nawóz do upraw w polu (obornik i gnojowica).
9. Zmniejszenie stosowania antybiotyków w żywieniu trzody.
Wital Power dostarcza minerałów i pierwiastków śladowych, które z powodzeniem zastępują
antybiotyki używane w paszy. Naturalnie pobudza do działania system immunologiczny trzody
wytwarzający antyciała zwalczające bakterie i wirusy chorobotwórcze. To kolejny czynnik
obniżający koszty hodowli. Dlatego – przy regularnym stosowaniu do paszy suplementu diety
Wital Power, zyskujemy kolejne korzyści:
Urodzone prosięta są zdrowe - mają porównywalną wielkość i masę ciała,
Prosięta rosną szybciej – można je zabrać wcześniej od lochy,
Redukuje się koszt porcji paszy o około 20 zł na prosię,
Wygląd prosiąt jest atrakcyjniejszy – są zdrowe i mają ładny różowy kolor.
➢ Ogólny dobry stan pozwala uzyskać wyższa cenę ich sprzedaży (w zależności od
nabywcy - do około 9 zł za prosię).
➢
➢
➢
➢

UWAGA:
Zawsze należy dostosować indywidualnie dawkę Wital Power uwzględniając
pozostałe składniki pokarmowe zawarte w paszy dla trzody chlewnej.

Zawartość [ %] związków mineralnych w produkcie:
Kwarc (Si O2) – 17
Albit [(K, Na) Al Si3O8)] – 2 ,7
Hematyt (Fe2 O3) - 0,6
Kaolinit [Al4 (OH)8( Si4 O10)] – 38,2
Anatase (Ti O2) – 0,6
Syderyt (Fe CO3) - 0,8
Muskowit [K Al2 (Al Si3 O10) (OH)2] – 13,6
Amorficzny węgiel aktywny (C) – 26,5.
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DOZOWANIE SUPLEMENTU DO PASZY (TMR):
Prosięta: 4 do 5 kg na 1000 kg składników paszy.
Tuczniki: 7 do 8 kg na 1000 kg składników paszy.
Lochy i Knury: 9 do 10 kg na 1000 kg składników paszy.
W WYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI – ZASTOSOWAĆ DAWKĘ PODWÓJNĄ PRZEZ 1-2 DNI.

Zalecamy wprowadzić Wital Power na 2-3 tygodnie przed porodem prosiąt
przygotowując lochę do okresu laktacji – tj. produkcji mleka
do karmienia miotu w pierwszych tygodniach życia.
Postać produktu: czarny proszek.

Dostępne opakowanie: worki 25 kg na palecie (1.000 kg).
NASZE PRODUKTY SĄ SPRAWDZONE I UZNANE PRZEZ HODOWCÓW BYDŁA, TRZODY
CHLEWNEJ I DROBIU W NIEMCZECH, HOLANDII, SZWAJCARII I POLSCE.
Posiadają Certyfikat GMP+ .
Większość danych zamieszczonych w niniejszej ulotce informacyjnej pochodzi
z zapisów statystycznych prowadzonych przez hodowców – naszych klientów.
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