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

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Sód 19,5%, Magnez 6%, Fosfor 5%, Wapń 3,5%
Witaminy(mg/kg): Witamina E 800
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 6 000, Miedź 1 800, Mangan 1 000, Jod 200,  Kobalt 80, Selen 25,  
w tym organiczny 5

Umieścić produkt blisko punktu wody. Zapewnić 
zwierzętom swobodny dostęp do bloku.

PHORMAG SELEN ORGANICZNY

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Sód 19,5%, Wapń 7,5%, Magnez  2,4%, Fosfor 2%, Siarka 1%
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 9 750, Mangan 4 000, Miedź 1 625, Jod 100, Kobalt 40, Selen 10

Umieścić produkt blisko punktu wody. Zapewnić 
zwierzętom swobodny dostęp do bloku.

AMAFERM RUMEN pH CORE

PHORMAG ß-KAROTEN

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Wapń 15%, Sód 10,5%, Fosfor 5%, Magnez 4%
Witaminy(mg/kg): Beta-karoten 100
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 3 150, Mangan 2 625, Miedź 250, Jod 100, Kobalt 40,  Selen 10

Umieścić produkt blisko punktu wody. Zapewnić 
zwierzętom swobodny dostęp do bloku.

FIX’N

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Wapń 15%, Magnez 10%, Sód 6,5%
Witaminy(mg/kg): Witamina E 400
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 2 625, Mangan 2 200, Jod 100, Miedź 50, Kobalt 40, Selen 10

Umieścić produkt blisko punktu wody. Zapewnić 
zwierzętom swobodny dostęp do bloku.

PHORMAG ANTYOKSYDANTY

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Sód 14%, Wapń 12%, Fosfor 6%, Magnez 5%
Witaminy(mg/kg): Witamina E 1 000
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 4 000, Mangan 2 500, Miedź 1 000, Jod 250, Kobalt 100, Selen 25

Umieścić produkt blisko punktu wody. Zapewnić 
zwierzętom swobodny dostęp do bloku.

CHELATY SELEN ORGANICZNY

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Sód 27%, Wapń 5%, Magnez 2,5%
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 9 000, w tym chelaty 900, Mangan 4 000, w tym chelaty 400,  
Miedź 1 500, w tym chelat 150, Jod 150, Kobalt 60, Selen 20, w tym organiczny 5

Umieścić produkt blisko punktu wody. Zapewnić 
zwierzętom swobodny dostęp do bloku.

ANTYOKSYDANTY

Skład: Podanie: 
Makroelementy: Sód 19%, Wapń 12%, Fosfor 4%, Magnez 2%
Mikroelementy (mg/kg): Cynk 3 000, Mangan 2 500, Miedź 200, Jod 100, Kobalt 40, Selen 10  
w tym organiczny 5

Umieścić produkt blisko punktu wody. Zapewnić 
zwierzętom swobodny dostęp do bloku.

Twój Doradca Techniczno-Handlowy

Bloki mineralne CALSEABLOC to uzupełnienie makro- i mikroelementów  
według indywidualnego zapotrzebowania zwierząt wynikającego z ich kondycji,  
wagi czy wysokości produkcji.

   płodność i odporność

   lepsza jakość siary i mleka 

   poprawa fermentacji  
dawki pokarmowej

Blok mineralny na bazie alg wapiennych  
i ekstraktu z alg brunatnych. 

Bogaty w makro- i mikroelementy, przeznaczony  
dla bydła w produkcji ekologicznej – posiada  
certyfikat ECOCERT.

Mg
• Mniejsza podatność na stres

• Poprawa toniczności macicy

Ca, P
• Prawidłowy metabolizm energii

• Zachowanie płodności i wzrostu zwierząt

BIOTECH
Jest wysokowartościowym źródłem składników  
odżywczych. Ekstrakt z suszonych alg morskich jest  
promotorem mikroflory żwacza:

• Wspomaga rozwój bakterii żwacza

• Stymuluje układ odpornościowy zwierzęcia

Antyoksydanty  chronią komórki przed 
stresem oksydacyjnym, przeciwdziałają 
obniżeniu odporności – szczególnie  
w okresie okołoporodowym (wycielenie, 
odsadzenie, okresy szczepień).
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 Wsparcie ogólnej produkcyjności i zdrowotności stada – najwyższa 
koncentracja mikroelementów

Wsparcie wzrostu i rozwoju

Przygotowanie do wycielenia i laktacji

Wsparcie krów o wysokim potencjale produkcyjnym   

   pH płynu żwacza

   warunki fermentacji dla bakterii 
celulolitycznych w żwaczu 

   wykorzystanie pasz objętościowych

   opłacalność produkcji

 płodność

 wzrost i rozwój

  sekrecja śliny, apetyt i trawienie

  wykorzystanie potencjału 
pasz z użytków zielonych

  NH3
– w organizmie  

(żwacz, wątroba,  
układ rozrodczy) 

  płodność – ochrona  
zarodków

 odporność

 płodność

 mleczność

    hipokalcemia

   gorączka mleczna

   jakość siary

   zdrowotność

   opłacalność produkcji

  układ immunologiczny

  zdrowotność skóry i racic

  poprawa płodności

  homeostza w żwaczu

  Okres podawania:

Zasuszenie LaktacjaW

Antyoksydanty pochodzenia naturalne-
go. Wspomagają układ odpornościowy 
zwierzęcia.

Odpowiedni stosunek Mg i P sprzyja mo-
bilizacji Ca z kości i wchłaniania Ca z w je-
licie cienkim, przed  i po porodzie. 

Powstaje z saponin i kompleksów mine-
ralnych. Saponiny zapobiegają rozwojo-
wi pierwotniaków w żwaczu, ogranicza-
jąc w ten sposób produkcję amoniaku.

AMAFERM to naturalny doda-
tek paszowy podnoszący wy-
dajność paszy poprzez zwięk-
szenie jej strawności.

Oprócz CALSEAGRIT, kompleks 
zawiera magnezję oraz wodo-
rowęglan sodu i 3 kluczowe 
minerały  dla poprawy pracy 
żwacza – S, P i Co.

Najwyższa dostępność Mg i P dla zrówno-
ważonego wzrostu i rozwoju zwierząt. 

Bufor treści żwacza – pH 9.

Połączenie kompleksu PHORMAG z anty-
oksydantami oraz wit. E i selenem, wpły-
wa na poprawę odporności, mleczności  
i płodności.

Zn, Cu, Mn
Wyższa biodostępność i stabilność che-
latowanych pierwiastków, wpływa na 
minimalizację problemów ze skórą i no-
gami. 

Najlepiej dostępna dla krowy selenome-
tionia w połączeniu z chelatami Zn, Cu  
i Mn wpływa na  poprawę  rozrodu  oraz  
zwiększa  odporność.

Laktacja

  Okres podawania:

Zasuszenie W

  Okres podawania:

Zasuszenie LaktacjaW

  Okres podawania:

Zasuszenie LaktacjaW

  Okres podawania:

Zasuszenie LaktacjaW

Bydło mięsne w chowie pastwiskowym

Wykorzystanie potencjału pasz z użytków zielonych 

   sekrecja śliny

   samoregulacja pobrania

   pH treści żwacza

BAZA SODOWA CALSEAGRIT  
BIOTECH

MAKRO  
I MIKROELEMENTY

   pH treści żwacza

   źródło Ca

   nisza dla mikroorganizmów żwacza

   wsparcie układu immunologicznego

   płodność

   zdrowotność

AMAFERM stymuluje rozwój  
grzybów, zwiększając dostępność  

włókna dla bakterii. 

AMAFERM poprawia wykorzystanie 
włókna, co zwiększa wydajność  
energetyczną dawki pokarmowej.
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W  łatwo  przyswajalnej  postaci  wpły-
wa na  poprawę  rozrodu  oraz  zwiększa  
odporność.
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Stymuluje syntezę progesteronu, wpły-
wa na rozwój, dojrzałość płciową i od-
porność.   Okres podawania:

Zasuszenie LaktacjaW
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Zawartość selenu w siarze, mleku oraz krwi cieląt

mg/l

Siara Mleko Krew (cielęta)
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Spring: Mc Dowell et al.2002
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Bez kompleksu FIX’N

FIX’N

frakcje roślinne  
FIX’N blokują  
działanie  
pierwotniaków

liczba pierwotniaków 
w żwaczu zmniej-
sza się = poprawa 
warunków bytowania 
bakterii

bakterie

pierwotniaki pierwotniaki  
absorbują bakterie 
przez fagocytozę

pierwotniaki  
trawią bakterie  
produkując NH3

Z kompleksem FIX’N


