Momo-Aktiv Agrar Hepar Plus
Pašaro papildas galvijams, kiaulėms,
avims, ožkoms, naminiams paukščiams
Sudėtis:
margainis, skėstašakis kamras, pandanas, šiurkštusis saistris, širdžialapė drabsnė, mangai,
netikroji grąžulė, aitrusis lapainis, ilgasis pipiras, plaukuotasis viršūklis, melasa, natrio
chloridas, magnio oksidas.
Analitinės sudedamosios dalys ir jų kiekiai:
kalcis 1,20 %, magnis 1,70 %, natris 1,10 %, lizinas 0,20 %, metioninas 0,05 %.
Priedai (1 kg):
Rišamoji medžiaga klinoptilolitas (E568) 150.000 mg
Rišamoji medžiaga bentonitas montomorilonitas (E558) 300.000 mg

Dozės ir naudojimo būdas
Kepenų ligų terapijai ir prevencijai.
Karvėms: kai karvė nesikelia, esant kepenų disfunkcijai (ketozės atveju) , laiko galvą
atsukusi prie šono (kaip ir sergant pareze po atsivedimo) skirti 80-120 g/ per dieną kartu su
koncentratais arba ištirpinus vandenyje, kai gyvūlys neturi apetito.
Laktuojančioms karvėms: kai pasireiškia daugybiniai ligų požymiai: didelis somatinių ląstelių kiekis piene, nagų
ligos, gyvulys neturi apetito, esant lėtiniam mastitui ir kt. Skirti 80-120 g/ per dieną kartu su sausu pašaru.
Aukšto produktyvumo laktuojančioms karvėms: skirti 50-80 g/ per dieną po veršiavimosi iki laktacijos piko pabaigos.
Užtrūkusioms aukšto produktyvumo karvėms: skirti (karvėms duodančioms 28 l pieno per dieną ir daugiau po
veršiavimosi) likus 5-6 savaitėms iki veršiavimosi po 50-60 g/ per dieną su nedideliu kiekiu koncentratų
(300-1500 g). Svarbu – karvės turi gauti nors mažą koncentratų kiekį viso tranzitinio periodo metu.
Veršeliams, avims, ožkoms, paršelių vadai: 20 g / per parą arba ½ matavimo samtelio.
Telyčioms, paršavedėms: 20-40 g / per parą arba 1 matavimo samtelį.
Galvijams: 80-120 g / per parą arba 2-3 matavimo samtelius.
Įterpiant į galvijų, kiaulių, naminių paukščių pašarus: 4 kg / tonai koncentruotų pašarų.
Šėrimo rekomendacijos
 MOMO-Aktiv AGRAR HEPAR Plus gali būti skiriamas nuo 3 savaičių iki 3 mėnesių arba nuolat.
 Laktuojančioms karvėms geriausia skirti nuo laktacijos pradžios 4-8 savaites.
 Didelio vislumo paršavedėms: MMA sindromo profilaktikai skirti 1-3 savaites iki paršiavimosi.
 Skirti imuniteto stiprinimui laktacijos periodu.
Svarbu
MOMO-Aktiv AGRAR HEPAR Plus galima maišyti su visais MOMO-Aktiv AGRAR Plus ir MOMO-Aktiv Pure
Herbs linijų produktais.
Pakuotės masė
10x100 g, 1 kg, 2 kg, 10 kg.
Gamintojas
SOLAN Kraftfutterwerk Schmalwieser GesmbH & Co KG, 4672 Bachmanning, Austrija.

