
OGRANICZA NADMIERN¥ FERMENTACJÊ
STABILIZUJE pH TREŒCI ¯WACZA
STYMULUJE ROZWÓJ MIKROFLORY ¯WACZOWEJ
POPRAWIA STRAWNOŒÆ W£ÓKNA
POPRAWIA WYKORZYSTANIE WÊGLOWODANÓW
ZWIÊKSZA POBRANIE PASZY

Wskazania: zaburzenia trawienia, profilaktyka przemieszczenia trawieñca, atonia przed¿o³¹dków, zaburzenia fermentacji, kliniczne 
schorzenia przed¿o³¹dków (kwasica, zasadowica), ketoza, nag³a zmiana sk³adu dawki pokarmowej, niska zawartoœæ suchej masy, 
¿ywienie paszami nadmiernie rozdrobnionymi, pylistymi lub pozbawionymi struktury.

Stosowanie: preparat podawaæ wymieszany z pasz¹ treœciw¹ lub objêtoœciow¹, interwencyjne wlewaæ butelk¹ lub sond¹.

 75 - 150 g  na krowê/dzieñ przez 7 dniDawkowanie: . 

Sk³ad: wodorowêglan sodu, wodorowêglan potasu, wêglan magnezu, fosforan potasu,  krzemionka koloidalna, korzeñ mydlnicy, 
ekstrakt z jukki, korzeñ lukrecji, metionina, dro¿d¿e suszone Saccharomyces cerevisiae, sorbitol.
Zawartoœæ sk³adników: bia³ko 4,5%, t³uszcz 0,1%, w³ókno 4,3%, popió³ 19,5%, wapñ 1,1%, fosfor 0,3%, magnez 2,4%, sód 9,7%, 
potas 1,8%.

Opis produktu: preparat stabilizuje pH treœci ¿wacza, stymuluje rozwój mikroflory ¿waczowej, poprawia strawnoœæ w³ókna 
i wykorzystanie wêglowodanów, zwiêksza pobranie paszy, ogranicza nadmiern¹ fermentacjê.

¯ywienie paszami zawieraj¹cymi wysoki poziom ³atwo rozk³adalnych wêglowodanów (œruty zbo¿owe, kukurydza, wys³odki 
buraczane, kiszonka z traw) prowadzi do powstawania w ¿waczu znacznych iloœci kwasu mas³owego i mlekowego co stwarza 
zagro¿enie wyst¹pienia kwasicy. Ponadto kwas mas³owy, który przekszta³ca siê w œcianie ¿wacza w kwas betahydroksymas³owy 
przyczynia siê do wystêpowania ketozy.
Kwasica ¿wacza (acidosis) charakteryzuje siê obni¿eniem pH treœci ¿wacza poni¿ej 6  wskutek nadmiernej fermentacji mlekowej. 
Kwasica powodowana jest ¿ywieniem paszami zawieraj¹cymi wysoki poziom ³atwo rozk³adalnych wêglowodanów, wysokimi dawkami 
pasz treœciwych, kiszonki z kukurydzy (która zawiera stosunkowo wolno rozk³adalne wêglowodany). Iloœæ kwasu mlekowego 
wytworzonego w przebiegu kwasicy wzrasta do 3%, obni¿eniu ulega poziom LKT, w zwi¹zku z czym dochodzi do zaburzeñ 
osmotycznych zahamowania resorpcji ze ¿wacza. Organizm produkuje znaczne iloœci œliny sp³ywaj¹cej do ¿wacza, co w konsekwencji 
powoduje to zagêszczenie p³ynów ustrojowych i wzrost zapotrzebowania na p³yny, a mimo to zwierzêta nie chc¹ piæ wody. Efektem 
koñcowym jest zahamowanie wydalania moczu oraz kwasica metaboliczna.
    Powstaj¹cy w nadmiarze kwas mlekowy jest wytwarzany w postaci izomeru L(+) i szczególnie szkodliwego izomeru D(-), 
który uszkadza nab³onek b³ony œluzowej przed¿o³¹dków. Zmiana profilu fermentacji powoduje zmiany w sk³adzie jakoœciowym 
i iloœciowym mikroflory ¿wacza. Fizjologiczna mikroflora ginie dochodzi do namna¿ania pa³eczki kwasu mlekowego a w nastêpnej 
kolejnoœci do wzrostu liczebnoœci pa³eczki E.coli oraz Clostridium perfringens. Uszkodzony nab³onek œciany przed¿o³¹dków staje siê 
przepuszczalny dla toksycznych amin (tyramina, histamina), toksyn bakteryjnych oraz flory bakteryjnej, co prowadzi do stanów 
zwyrodnieniowych narz¹dów: w¹troby, nerek oraz powstawania wewnêtrznych ropni. Kwasica nietrafnie zdiagnozowana i Ÿle leczona 
koñczy siê œmierci¹ zwierzêcia. Leczenie tej jednostki chorobowej jest skomplikowane i kosztowne, dlatego tak wa¿na jest 
metafilaktyka, sprowadzaj¹ca siê do prawid³owego konstruowania dawki pokarmowej, a w przypadku ¿ywienia paszami 
stwarzaj¹cych zagro¿enie kwasic¹ stosowanie odpowiednich dodatków paszowych.
      Podawanie w stanach zaawansowanej kwasicy wy³¹cznie œrodków silnie alkalizuj¹cych treœæ ¿wacza nie jest wskazane gdy¿ 
prowadzi do powstawania ³atwo wch³anianych szkodliwych mleczanów pog³êbiaj¹cych kwasicê metaboliczn¹. 

Herbibuff
Preparat stabilizuj¹cy pH treœci ¿wacza

Opakowanie: 1 kg

Produkt nie zawiera sk³adników modyfikowanych genetycznie GMO.  
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