
Využití Vitapolů pro skot

Pro telata:

Věk: po narození  1 -30 dnů

Důvod: proti průjmu a zlepšení kondice

Produkt: Vitapol suspenze

Dávka: 100ml/tele/do mléka nebo mléčné náhražky

Očekávané výsledky:  Preventivním podáváním se eliminují průjmy  v období 
krmení  mlékem, kondice telat bude viditelně lepší  ve srovnání s kondicí  
předcházející skupiny  a nebo s kontrolní skupinou. Pevná stavba těla, která je 
základem úspešného chovu a základem produkce . U nemocných zvířat se během
10 dní výrazně zlepší jejich zdravotní stav.

Jalovice

Věk: po odstavu

Důvod:  Toxiny v krmivu a z toho vyplývající reprodukční komplikace.

Produkt: Vitapol pulvis

Dávka: 50-100g/jalovice/den – v závislosti od věku a koncentrace  toxínů 
v krmivu.

Očakávaný výsledek: Eliminovaný účinek vlivu toxinů na  vývoj chovných zvířat

Dojnice 1

Věk: 20 dní před porodem až do konce laktace (305 dnů)

Důvod:Vyvázání Aflatoxínu (zmírňuje také účinky OCHRA,T2,F2 a DON toxinů)

Produkt:Vitapol pulvis

Dávka:

1.) v případě  0,05 µg Afla M1 (50 ppt) 100 g/dojnice/den

2.) v případě 0,1 µg Afla M1 (100 ppt) 150 g/dojnice/den

3.)v případě  0,15-0,2 µg Afla M1 (150-200 ppt) 200 g/dojnice/den



Očekávaný výsledek : 5-10 den od začátku krmení se Aflatoxín vyváže z 
organismu , v mléku se množství  stabilizuje pod hraniční hladinou. Nemá 
negativní  vedlejší účinek  jako např.vyvazovače ze skupiny jílů  (nevyvazuje  
mikroelementy a vitamíny).  Průkazný pozitivní účinek na reprodukci  a 
využitelnost krmiva, která je individuální v závislosti od stáda.

Dojnice 2:

Věk: Kdykoliv v případě výskytu průjmu

Důvod: Individuální a nebo stádový prejev průjmů

Produkt:Vitapol pulvis

Dávka: 3dny/300g/dojnice, následně 17 dní 100g /dojnice/den

Očekávaný výsledok: průjem se zastaví za  4-5 dny a stabilizuje sa produkce 
mléka

Dojnice3:

Věk:  Během laktace, v období náchylném na zápal plic, (100 dní po porodu a 
100 dní před zaprahnutím 

Důvod: snížení hladiny somatických buněk, prevence mastitid,

Produkt: Vitapol Zn2 (AntiMast)

Dávka: 100-150 g/dojnice/den v závislosti  na projevu

Očekávaný výsledek:  Výrazné snížení hladiny somatických buněk podle stavu 
zvířat, stáda.


