ЗАХИЩЕНІ ВІТАМІНИ ГРУПИ Б
ДЛЯ ТРАНЗИТНИХ КОРІВ

ПРАВИЛЬНИЙ ТРАНЗИТНИЙ
ПЕРІОД = ГАРНИЙ ПРИБУТОК
Транзитний період є дуже стресовим періодом, в організмі
починається ряд змін. Корова переходить від періоду
тільності та готується до отелення. Для забезпечення
необхідної енергії, що потрібна для лактації, у корови
відбувається метаболічна адаптація.
Здатність корови впоратись з цими метаболічними
потребами знижується. В печінку, яка є ключовим органом,
потрапляє жир, внаслідок чого знижується можливість
поглинати токсини, синтезувати білок, глюкозу та жир.
Добре відомо, що жирна печінка погіршує продуктивність,
загальний стан здоров'я та репродуктивну функцію корів. Все
це призводить до підвищення ветеринарних витрат,
збільшення інтервалу між отеленням, зменшення
виробництва молока та скорочення життєвого циклу.
Прощавай, прибуток.
Подолання транзитних проблем, оптимізація продуктивності та
репродуктивної функції можливе за рахунок збільшення
споживання сухої речовини та уникнення накопичення жиру в
печінці. За ідеальних умов, корову слід годувати поживними
речовинами, які посилюють роботу печінки та підтримують
потреби організму під час тразитного періоду.

ВІТАМІНИ ГРУПИ Б ДЛЯ ТРАНЗИТНОГО ПЕРІОДУ
Поширена думка, що мікрофлора рубця молочних корів здатна виробляти вітаміни групи Б у
достатній кількості. Однак, трапляються випадки, коли виробництво цих поживних речовин не
задовольняє потреб корови для підтримки постійно зростаючих рівнів метаболічної активності
та виробництва молока.
Модель Jefo щодо метаболічних потреб у вітамінах групи Б доводить, що продуктивність транзитної
корови може бути обмежена через дефіцит холіну, рибофлавіну та фолієвої кислоти. Результати
досліджень довели, що додавання вітамінів групи Б покращують стан здоров'я при отеленні, як і
саму репродуктивну функцію.

МАТРИЦЯ з
ТРИГЛІЦЕРИДІВ

ХОЛІН
• Компоненти фосфоліпідів в клітинній мембрані
• Виведення тригліцеридів з печінки
• Запобігання ожиріння печінки
(Pinotti et al., 2002)
РИБОФЛАВІН
• Покращує використання енергії
• Збільшує синтез білка та жирних кислот
• Бере участь у антиоксидантній функції
• Важливий для репродуктивної функції
(Frank et al., 1984 and Wacker et al., 2000)
ФОЛІЄВА КИСЛОТА+B12
• Підтримує синтез білка
• Сприяє поділу клітин
• Збільшення потреб під час тільності
• Покращує репродуктивні показники
(Girard et al., 1995 and Bonomi et al., 2000)

МІКРОІНКАПСУЛЯЦІЯ:
МАТРИЦЯ ЗАХИСТУ
Корм забезпечує достатню кількість вітамінів групи Б, однак, за результатами досліджень,
доведено, що рибофлавін, фолієва кислота та холін майже повністю розкладаються в рубці
(Santschi et al., 2005; Pinotti et al., 2002; Zinn et al., 1987). Це означає, що вітаміни групи Б потрібно
або вводити ін'єкційно, або захищати від руйнування в рубці.

Матриця з тригліцеридів сприяє потраплянню
та вивільненню вітамінів групи Б в кишечнику,
завдяки чому корова може їх краще засвоїти.
Крім того, матриця захищає вітаміни від
окислення мінералами та розкладання в
навколишньому середовищі, а також є
стійкою до механічного впливу та
пережовування.

ГРАМ ПРОФІЛАКТИКИ ВАРТИЙ
КІЛОГРАМУ ЛІКУВАННЯ
ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХИЩЕНИХ ВІТАМІНІВ ГРУПИ Б У ТРАНЗИТНИЙ ПЕРІОД

Доведено, що при щоденному додаванні правильної кількості захищених вітамінів (холін, фолієва
кислота, рибофлавін, вітаміни А, Д, Е) до раціону під час транзитного періоду збільшується
споживання сухої речовини, загальний стан здоров'я при отеленні та покращується репродуктивна
функція. (Evans et al., 2006).
Визнання того, що захищені вітаміни є частиною програми харчування корів до та після отелу, є
ключовим фактором для запобігання порушень обміну речовин та покращення репродуктивних
показників. Транзитний період буде не таким критичним та напруженим для корови, завдяки чому
вона може краще розпочати лактацію, зменшити інтервал між отеленням, збільшити життєвий
цикл та принести більший дохід.
Хочете Рентабельність Інвестицій 10:1?
Додавайте суміш захищених вітамінів групи Б для пітримки транзитних корів.
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** Додавання суміші до та після отелу
*** Може відрізнятись в залежності від цін молока та компонентів

ВИДОСПЕЦИФІЧНІ ДОБАВКИ
Компанія Jefo є лідером в галузі немедикаментозних добавок для кормів для тварин. Компанія
досліджує та розробляє добавки по всьому світу, враховує генетичні та метаболічні особливості з
огляду на вид тварин. Оскільки ці добавки направлені не лише на задоволення потреб конкретного
виду, але й на вимоги різних ринків, рентабельність інвестицій не має рівних.

МАЙБУТНЄ ВЖЕ ТУТ
Компанія Jefo представлена на 5 континентах з унікальними продуктами та орієнтованими на
клієнтів послугами, з урахуванням потреб місцевого ринку. Канадська компанія веде свою
діяльність у відповідності до найсуворіших та найжорсткіших стандартів у галузі кормових
добавок. Наш досвід у сфері харчування та здоров'я тварин допоможе задовольнити проблеми
глобального ринку у переході на програми харчування тваринництва без стимуляторів росту та
антибіотиків.
Компанія Jefo завжди готова надати повний спектр послуг та підтримку наших унікальних
продуктів, від продажів до зберігання, від наукових досліджень до вчасної доставки. Ми знаємо,
наскільки вимогливим є аграрний сектор і маємо досвід, як допомогти вам у цьому,
забезпечуючи цілодобову підтримку дієтологів, інженерів з виробництва та менеджерів з
продажів.
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