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Encrypt
Natūraliai palaiko jaunų veršelių imunitetą ir žarnyno sveikatą

Analitinė sudėtis: drėgnis 70,74 %, žali pelenai 5,3 %, žali baltymai
0,008 %, žalias aliejus 0,022 %, žalia ląsteliena 0 %, natris 0,076 %.
Sudėtis: aktyvuotas molis, natrio chloridas. Priedai: natūralūs
produktai – botaniškai apibrėžti: eukaliptas, česnakas. Konservantas:
E 202- kalio sorbatas

Kriptosporidiozė
Tai dažna diarėjos priežastis. Ši liga gali
būti labai žalinga, nes ji nėra lengvai
gydoma, labai sunku arba visai
neįmanomai jos atsikratyti visiškai, o
veršeliai dar ilgą laiką po ligos būna
prastos būklės. Kriptosporidiozę sukelia
pirmuonis Cryptosporidium parvum.
Daugelį ligų, su kuriomis susiduriama
ūkyje, sukelia bakterijos ir dažniausiai jas
galima išgydyti antibiotikais. Tačiau,
daug sunkiau susidoroti su pirmuonimis,
o ypač – kriptosporidijomis.

Kriptosporidijų gyvenimo ciklas
Kriptosporidijų oocistas (kiaušinėlius)
veršeliai išskiria nuo 5 gyvenimo dienos
iki 3-4 savaitės. Daugelis veršelių platina
kiaušinėlius be jokių klinikinių ligos
požymių.
Liga plinta lengvai, nes užsikrėtę veršeliai
gali platinti milijonus oocistų
kiekviename išmatų grame, o naujai
infekcijai prasidėti reikia nedidelio jų
kiekio.
Tačiau, didelis užsikrėtimų skaičius
(didelis oocistų skaičius) sukelia
didesnius žarnyno pažeidimus ir diarėją.
Atsižvelgiant į oocistų kiekį išmatose,
vienas veršelis gali užkrėsti aplinką, tame
tarpe ir pašarus, vandenį, personalą ir kt.
Šiuos kiaušinėlius surenka kiti veršeliai ir
tokiu būdu infekcija tęsiasi.

Šėrimo nurodymai:
Sugirdyti arba duoti su pienu.

Natūraliai palaikyti imuninei
sistemai:
veršeliai: 60 ml kartą per
dieną 7 -12 dienų.

Sutrikus virškinimui:
veršeliai: 60 ml du kartus per 
dieną 4 dienas arba kaip nurodė 
veterinarijos gydytojas.

Pastaba: visus produktus ūkyje 
reikia naudoti vadovaujantis 
gera valdymo ir higienos praktika 
bei veterinarijos gydytojo 
rekomendacijomis.
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1 Encrypt pakuotė
= 70 veršelio dienų

Naujagimių diarėja yra reikšminga
sveikatos problema moderniose 
veršelių auginimo sistemose. Dėl 
diarėjos sumažėja skysčių, maisto 
medžiagų,vitaminų, mineralų ir 
mikroelementų absorbcija žarnyne.

Dėl to veršeliai nusilpsta, tampa 
vangūs,pažeidžiama jų imuninė 
sistema. Kai kurių infekcinių 
organizmų išskiriami toksinai tampa 
reikšminga ligos patologijos dalimi.
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