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ULTRAFED Oregano ® 

PIGS 

 
 
 
OBIECTIVE NUTRITIONALE 
 
Stabilizarea microphlora intestinale. Absorbția de micotoxine, microbiene 
enterotoxine și amoniac. Optimizarea stării de sănătate și de performanță a 
animale, ceea ce duce la o profitabilitate fermă îmbunătățită. 
 
MOD DE ACȚIUNE 
 
1. ULTRAFED® PIGS absoarbe micotoxine, enterotoxine microbiene 
(toxinogens produse de E. coli sau Clostridia) și produse de descompunere a 
proteinelor cum ar fi: amine biogene și amoniac, curățind sistemul digestive si 
ofera o microphlora, reinnoita si sanatoasa, care 
îmbunătățește eficiența hranei pentru animale și profitabilitatea fermei. 
 
2. ULTRAFED® datorită acțiunii specifice de atapulgit, reduce intensitatea și 
frecvența diareea. 
 
3. ULTRAFED ajuta în mod efficient absorbția de Electroliți (calciu, potasiu, 
sodiu, magneziu) și cresterea concentratiei lor în sânge, care în combinație cu 
detoxifiere in intestin îmbunătățește considerabil funcția de ATP (adenozin 
Trifosfat) și activitatea enzimelor hepatice in ficat, care faciliteaza creșterea 
producției de glucoză, Aminoacizi și proteine. 
 
REZULTATE la porci 
1. igienă intestinala superioara 
2. process digestive mai sanatos 
3. Reducerea diareei 
4. Reducerea mortalității în înțărcare 
5. reducerea considerabilă a consumului de medicamente ( pro- înțărcare & 
post-înțărcare) 
6. Alternative la antibiotice în prevenirea Colibaciloză 
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7. Rata de creștere îmbunătățită (DWG) și greutatea corporală finală 
8. O mai bună valorificare a hranei (FCR) 
9. protecție ridicat la scroafe impotriva micotoxinelor (Zearalenonă etc.) 
10. beneficiu economic considerabil al fermei. 
 
 
 
MOD DE UTILIZARE / Dozare: 
 
Adaus în hrana pentru animale 
4 Κ g / MT hrană (gestante și în lactație scroafe) 
6-8 kg / MT de hrana (de înțărcare purceii de vârstă 1) 
4 kg / MT de hrana (de înțărcare purceii de vârstă doilea) 
4-2 Κ g / MT hrană (primele trei săptămâni de îngrășare) 
2-1 Κ hrană g / MT (după două săptămâni de îngrășare până la 110 zile) 
 
AMBALARE: 20 Κ g saci pe palet (50 saci de 20 kg x = 1,000 kg). 
 
Notă: Produsul îndeplinește Legislația UE (Directiva CE 
2002/32). 


