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OLIGOLAC-ANIMALPREMIX
- SUPLIMENT FURAJER BIOACTIV-

COMPOZITIE:
complex glucomanoproteic *)
30 g
drojdii lactice seleniate **) liofilizate
100 g
drojdie de bere liofilizată
900 g
caolin
2000 g
selenit de sodiu
0,376 g
lactoză
3000 g
carbonat de calciu
ad 10.000 g
___________________
*)
Extras din perete celular de drojdii lactice
**)
Cultivate pe zer îmbogăţit cu seleniu
RECOMANDĂRI
Prin compoziţia sa, produsul se recomandă pentru completarea raţiilor furajere
cu principii deosebit de active de natură proteică – în special aminoacizi esenţiali, întraga
gamă de vitamine din complexul B, minerale (calciu, fosfor, magneziu, oligoelemente)
precum şi zaharuri şi acizi nucleici, aport adus de drojdii.
Seleniul are un important rol antioxidant şi împreună cu unele proteine din
drojdii participă la reglarea unor procese fiziologice ale organismului animal, inclusiv
cele imunogene – fiind cunoscut ca un important imunomodulator şi imunostimulator, în
special sub formă de seleniu organic după chelatarea cu aminoacizi. Este hepatoprotector
şi stimulator al funcţiei de reproducere. La găini determină o creştere a procentului de
ouă fecundate.
Ca şi celelalte argile, caolinul este din ce în ce mai des folosit ca supliment
nutritiv şi medicinal pentru contribuţia sa la creşterea digestibilitătii nutrienţilor,
absorbţia unei părţi din derivaţii toxici ai digestiei, reducerea acumulării de substanţe
toxice în ţesuturi şi a altor dereglări metabolice.
Pe lângă funcţiile mai sus amintite, drojdiile din formula premixului sunt
cunoscute şi aplicate frecvent, în special şi pentru activităţile lor pre- şi probiotice, ca
adjuvanţi în dezvoltarea şi susţinerea microorganismelor benefice şi completarea acestora
în organismul animal.
Având în vedere cele arătate precum şi alte acţiuni benefice descrise in literatura de
specialitate, folosirea formulei de faţă determină printre altele şi:
 creşterea rezistenţei organismului la acţiunea nocivă a factorilor de mediu,
 stimularea răspunsului imun (după actiunile de vaccinare specifice),
 creşterea gradului de conversie a furajelor,
 sporirea producţiei de carne, ouă, lapte etc,
 reducerea stresului la animale în situaţii deosebite,
SPECII ŞI CATEGORII ŢINTĂ: păsări, rumegătoare, suine, cabaline, animale de
companie.
Produsul poate fi administrat cu rezultate bune la animale atât de interes

economic cât şi social şi ecologic, în special însă, la tineret în perioadele critice – de
exemplu, criza de înţărcare – animalele tarate, cele aflate în convalescenţă sau animale
aflate în situaţii speciale care urmează a fi transportate pe distanţe lungi, pe perioada
participării la tărguri, expoziţii, alte manifestări publice, precum şi cu 7 – 14 zile înainte
şi după acţiunile de vaccinare etc.
O categorie specială la care se recomandă produsul o reprezintă animalele în
vârf de producţie – vacile în lactaţie, taurii reproducători, găini pentru obţinere de ouă cu
seleniu organic, în vârful şi la sfârşitul curbei de ouat, purcei la îngrăşat şi altele.
Se recomandă, de asemenea, în timpul şi după aplicarea unor tratamente cu medicamente
antiparazitare sau antibacteriene în asociere cu complexe vitamino-minerale, conform
recomandării medicilor veterinari specialişti.
Este recomandat a se administra, după posibilităţi, pe toată durata de exploatare
economică a animalului.
MOD DE ADMINISTRARE:
Se administrează în propoerţie de 1%. (1 kg premix la 100 kg furaje
convenţionale)
PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:
A nu se lăsa la indemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25°C, in ambalajul original, ferit de umezeală.
A nu se folosi după data de expirare menţionată pe etichetă.
MOD DE PREZENTARE:
Plicuri cu 50, 100, 250, 500 si 1000 g produs sau saci de 5, 10, 20, 25 kg.
TERMEN DE VALABILITATE:
2 ani de la data prepararii
NUMELE SI ADRESA PRODUCĂTORULUI:
Romvac Company SA – Soseaua Centurii, nr. 7, 077190, Voluntari, judetul Ilfov,
Romania.
Tel: + 40213503109, + 40213503107
Fax: + 40213503110, + 40213527584
Fax livrari: + 40213503111
E-mail: romvac@romvac.ro
Website: www.romvac.ro

