
Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4, 64-320 Buk
tel. 61 899 44 20  /  fax 61 899 44 23
www.timacagro.pl

Informacje zawarte w niniejszej ulotce stanowią jedynie
materiał poglądowy. Szczegółowych informacji udzielają
Doradcy Techniczno-Handlowi Timac Agro.

Twój Doradca Techniczno-Handlowy:

Żywienie 
dostosowane
do potrzeb

Zalecany okres stosowania: w okresie laktacji, przygotowania do inseminacji,
w okresach stresu cieplnego, spadku apetytu, przy problemach z dermatozami
i chorobami racic.

Korzystny wpływ
na stan wymienia
podczas laktacji,
spadek LKS 
w mleku

Poprawa 
skuteczności
inseminacji 
i łatwiejsze porody

Poprawa 
odporności

Poprawa kondycji
skóry i racic

 Minimalizacja
występowania chorób
okołoporodowych

Niedobory makro- i mikroelementów towarzyszące 
pojawianiu się problemów zdrowotnych u bydła

Ochrona układu
immunologicznego

Ca P Mg Na MnCu Zn I Co Se

Wzrost

Apetyt i trawienie

Odporność na infekcje

Płodność

Stres, regulacja systemu nerwowego

Wytwory skóry

Uzupełnienie
diety w makro-
i mikroelementy
pozwala utrzymać 
prawidłową kondycję 
zwierząt wysoko-
produkcyjnych. 

Supelementacja
mineralna
o wysokiej
dostępności
 

Dawkowanie:

Produkt należy podawać z paszą
lub wodą przez 1 tydzień w miesiącu
lub 1 dzień w tygodniu w okresach
zapotrzebowania

Krowy mleczne, mamki, byki

Jałówki i bydło opasowe

Cielęta

100 ml

50 ml

20 ml

Skład:

Makroelementy:

Fosfor

Magnez

Sód

Wapń

60 g / l

13 g / l

26 g / l

10 g / l

Mikroelementy:

Cynk

Mangan

Miedź

Jod

Kobalt

Selen

Betacyl

5 000 mg/l

2 000 mg/l

400 mg/l

90 mg/l

30 mg/l

30 mg/l

s.q./l

dzień / zwierzę



Wsparcie wątroby
w okresach 
zagrożenia ketozą

Ochrona
i wsparcie
wątroby

Poprawa apetytu

Preparaty płynne BETACTYL to linia produktów dla bydła do stosowania
z paszą lub wodą. Doraźne lub prewencyjne stosowanie produktów 
poprawia status zdrowotny zwierząt oraz wyniki produkcyjne. 

Każdy z produktów ma w swoim składzie kompleks BETACTYL, na który 
składają się m.in.: betaina, wolne aminokwasy i kwas glutaminowy. 
Połączenie tych składników poprawia biodostępność komponentów 
zawartych w poszczególnych produktach.

Zalecany okres stosowania: w okresie zasuszenia, przed wycieleniem, w okresie 
przygotowania do inseminacji, w okresach stresu cieplnego, spadku apetytu, w żywieniu 
cieląt.

Wsparcie
wzrostu cieląt

Poprawa 
odporności
krów

Zalecany okres stosowania: w okresie zasuszenia, przed wycieleniem, w okresie 
przygotowania do inseminacji, w okresach stresu cieplnego, spadku apetytu, 
przy problemach zdrowotnych cieląt.

Poprawa
parametrów
rozrodu - 
manifestacji rui, 
skuteczności
zacieleń

Poprawa 
parametrów
rozrodu 
- manifestacji
rui, skuteczności 
zacieleń

Mniejsza podatność
na choroby
i infekcje

Minimalizacja 
ryzyka stłuszczenia
wątroby u wysoko-
wydajnych krów

Ograniczenie 
ryzyka obrzęku
wymienia
spowodowanego
stresem
oksydacyjnym

Wątroba

Sorbitol

Betaina

Metionina

Cholina

Niacyna

Mobilizacja
zapasów
tłuszczu

Woreczek
żółciowy

Trawienie tłuszczu
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Tkanka
tłuszczowa

Fosfolipidy

Trójglicerydy

+

-
Niedobory witamin towarzyszące pojawianiu się 
problemów zdrowotnych u bydła
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Wzrost

Kondycja racic i skóry

Płodność

Odporność

Metabolizm

Działanie wątroby
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Suplementacja 
witaminowa jest 
niezwykle istotna dla 
utrzymania dobrych 
wyników rozrodu, 
zdrowia i kondycji 
krów, cieląt i bydła 
opasowego. 

Odpowiedni poziom
wit. A i E w diecie krów 
przyczynia sie do 
poprawy parametrów 
rozrodu.

Zbilansowany
koncentrat
witaminowy

Skład:

Metionina 

Betaina 

Sorbitol 

Niacyna

Cholina

Betactyl 

Dawkowanie:

Produkt należy podawać z paszą
lub wodą przez okres 3-5 dni 
w okresach zapotrzebowania

15 g/l

16 g/l

300 g/l

30 000 mg/l

23 200 mg/l

s.q./l

Krowy mleczne, mamki, byki

Jałówki i bydło opasowe

Cielęta

100 ml

50 ml

20 ml

dzień / zwierzę

Skład:

Witamina A

Witamina D3*

Witamina C

Witamina E

L-karnityna

Niacyna

Witamina B5

Witamina B2

Witamina B6

Witamina B1

Biotyna

Witamina B12

Betactyl 

11 500 000 UI / l

150 000 UI / l

10 000 mg / l

5 000 mg / l

2 000 mg / l

2 000 mg / l

1 000 mg / l

400 mg / l

400 mg / l

200 mg / l

7,5 mg / l

3 mg / l

s.q./l

* Zabronione jednoczesne
  podawanie z witaminą D2

Dawkowanie:

Produkt należy podawać z paszą
lub wodą przez okres 3-5 dni
w okresach zapotrzebowania

Krowy mleczne, mamki, byki 

Jałówki i bydło opasowe

Cielęta

100 ml

50 ml

20 ml

dzień / zwierzę

Ochrona wątroby
jest szczególnie ważna
w okresach wzmożonej 
produkcji. Wsparcie 
zwierząt w tym czasie  
ogranicza ryzyko 
stłuszczenia wątroby
i chorób z tym
związanych.

Ochrona układu
immunologicznego

Niedobory wit. D 
zaburzają przemiany 
wapnia i fosforu
w organizmie.

Dodatek biotyny wpływa 
korzystnie na kondycję 
skóry i minimalizuje 
problemy z racicami.

Niacyna (wit. PP) Niacyna (wit. PP) CholinaCholina
Bierze udział w przemia-
nach energetycznych.

Zwiększa syntezę białka
w żwaczu,  zmniejsza 
rozkład tłuszczu
i koncentrację ciał 
ketonowych we krwi.

Zwalnia proces lipolizy,
dzięki temu wpływa na 
poprawę funkcjonowania 
wątroby.

Pełni ważną rolę
w profilaktyce zaburzeń 
funkcjonowania wątroby. 

Jest ważnym dodatkiem
w okresie zagrożenia 
ketozą i stłuszczeniem 
wątroby.

BetainaBetaina
Obok choliny i metioniny 
jest jednym z faktorów 
lipotropowych.

Wpływa pozytywnie
na przemiany energii.

MetioninaMetionina
Wspiera działanie 
przeciążonej wątroby
przez regulację
gospodarki lipidowej.

Dodatek metioniny 
poprawia parametry 
rozrodu i mleczności. 

Obok lizyny jest
jednym z amino-
kwasów limitujących. 


