asrlaid

OCMTM Glohal
OCM" Globaljest prawdziwym przyjacielem w hodowli swiń! OCM"
Global jest unikatową mieszanką minerał ów (nie-medyczną), która od
wielu lat chroni i rozwiązu)e problemy pokarmowe zwierząt
hodowlanych. Hodowcy ś wińi lekarze weterynarii polegają na OCM'*
Global poniewaz dostrzegają pozytywne róznice w funkcjonowaniu
przewod u poka rmowego. Dostrzeg ają, iż ciągł y dodatek OC M" G lobal
do paszy przekł ada się na poprawę wyników produkcyjnych.

OCM'"Global pomaga przywrócić i utrzymac normalne
funkcjonowanie przewodu pokarmowego, co jest istotnym aspektem
kazdego obszaru hodowli:

Zaparcia u loch

Lochy i Loszki

Powszechna opinia
to mał o istotna
niedogodnoś ć powodująca

- Jest

-

trochę więcej pracy wokół
karmiącej lochy.
Są to normalne objawy u loch
karmiących i w wysokiej ciązy.

- Negatywny wpł yw zaparc

na

wyniki produkcyjne jest
lekcewazony.

- lnne problemy będące
konsekwen Ąązaparć nie

Ciąż a i przygotowanie do
oproszenia:

Oproszenie i laktacja:

Sposob doglądani a oraz

nowonarodzone prosięta,

odzywanie cięzarnych loch jest
najwazniejszym elementem w

systemie hodowli ś wiń.
Dodatkowo, aby uzyskać

wysoki stopień przezywalnoś ci

są

dostrzegane,

Medyczny punkt widzenia ...
- 1-wszy kliniczny znak
odwodnienia
- wczesny znak ostrzegawczy
o potencjalnych
problemach zdrowotnych
i hodowlanych
wymagane jest leczenie

- wskazane zapobieganie

i

wyrównany rozwój pł odów,

locha musi uzyskać i/lub
utrzymac idealne warunki
ciał a, wyprodukowaó immuno-

logicznie bogatą siarę, oraz
byó zdolna do osiągnięcia
optymalnej mlecznoś ci na
czas. Te cele nalezy osiągnąó

w czasie tylko do 114 dni z
ograniczoną dzienną dawką
pokarmową.

Fachowcy zaufali OCM" poniewaz
zauważ yli poprawę.

są roż ne stopnie

zaparc,

wyn ikające z mał e1 i loś cikarmy

w

przewodzie pokarmowym.
Kiedy dawka odzywcza jest
ograniczona, a zapotrzebowanie wysokie, poządane
jest utrzymanie sprawnego
trawienia i optymalnego
przemieszczania się pokarmu.

z ocM'" Global,

pozytywnąróż nicę,

widać

Szczególnie waż na jest
ostania tercja ciąż y,
decydująca o masie
i

przezywalnoś ci urodzonych

prosiąt.
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wilczy apetyt lochy, oraz obfita
siara i dostateczna mlecznoś ć
to charakterystyka idealnego

oproszenia. Utrzymanie

optymalnych funkcji jelitowych
jest wymagane, aby zapewnic
idealne oproszenie. Specjaliś ci

z zakresu hodowli

ś wiń
polegają na OCM'"Global od
ponad 40 lat, ciągle dostrzegającpoprawę.
Dawkowanie OCM"
Global dla Loch

Wczesna ciąż a (od 1 dnia
do dnia 1 00) : 4-9kgltonę
paszy

W okresie ciązy obserwowane

Locha nie musi byó cał kowicie
,,podatna", aby ulec skutkom zaparó,
Niektóre z powszechnych
wskaź ników poza oczywistym
nagromadzeniem się cięż kich,
suchych stolców są
- mał e lub brak oddawania stolca
- mał e pobieranie paszy
- przedł uż Ąące się oproszenia
- mańwe pł ody
- pozbawienie siar
iwygł odzenie prosiąt
- Biegunka poporodowa prosiąt
- MMA(Mastitis, Metrities
& Agalactia)

Mozliwie krótki poród, zywotne

Póź na ciąż a (od dnia 101
do dnia 11 4) : S-Bkgltonę
paszy
Laktacja: 5-1Bkg/tonę
paszy
Uwaga: ok. 40g na lochę
na dzień moze być dodane
do karmy lub wody w
zaleznoś ci od potrzeb.
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