
Сигурност во балансирањето на цревната флора и ефикасна 
контрола на растот на штетните микроорганизми

За сигурно производство со добри 
резултати за прасиња, маторици, 
свињи во тов и живина!
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Содржина на киселина во вода (%)

ШАУМАЦИД Ф за поголем дневен прираст ШАУМАЦИД Ф за подобра конверзија

ШАУМАЦИД ДРИНК намалува pH Ефект од pH на растот на Е. коли

ШАУМАЦИД ДРИНК

ШАУМАЦИД ДРИНК
Заштитен слој

ШАУМАЦИД Ф, комбинацијата од 5 киселини има за последица верижна реакција со 
позитивен ефект. Сорбинската киселина ја поттикнува активноста на кратките ланци на 
органските киселини, зголемувајќи ја пропусливоста на мембраните на клетките. 
Лимунската киселина ја одржува pH вредноста на ниско ниво и го подобрува вкусот на 
храната, а со самото тоа и внесот на храна.
ШАУМАЦИД ДРИНК, специјална комбинација на активни органски киселини посебно 
формулирани за примена со вода за пиење, особено во период на стрес (ММА синдром кај 
маторици, Е. коли инфекции).
ШАУМАЦИД:
Спречува раст на грам-негативните микроорганизми (Е. коли и др.), ја намалува концентрацијата 
на непосакуваните бактерии и нивно насобирање во дигестивниот тракт на животните.
Бактериите на млечната киселина создаваат колонии на ѕидот на желудниот и цревата и 
формираат заштитен биофилм.
Високиот удел на млечна киселина го подобрува внесот на храна кај прасињата, маториците, 
свињите во тов и живината, особено во стресниот период (топлина, транспорт и сл.). Обезбедува 
адекватно снабдување со енергија, поттикнувајќи ја активноста на интестиналните клетки.
Киселините се пуферирани така да не ги оштетуваат металните делови со кои се во контакт, а со 
тоа помалку се опасни за луѓето кои работат со нив.

Опсег на растот на Е. коли бактерии

Упатство за употреба:
  преку храна*
Прасиња: 9 -13 кг/т
Маторици: Спрасни: 4 - 6 кг/т Лактација: 6 - 9 кг/т
Свињи во тов: 3 кг/т
Живина: 4 - 9 кг/т
*да се замеша одвоено од витаминско-минерални смеси

         преку вода
Прасиња: 0,2 - 0,4 %
Маторици: 0,2 %
Свињи во тов: 0,2 %
Живина: 0,05 - 0,2 %

Високо антибактериско дејство - добра подносливост - 
добра здравствена состојба - добри производни резултати!
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