Agrovit® DiaStop

Agrovit® DiaStop
Effektivt diarrémiddel

Diarré ved smågrise er et stadigt
tilbagevendende problem
I samarbejde med mange svineproducenter er der gjort en
intensiv indsats for, dels at finde en hurtigvirkende løsning
mod diarré, men også en løsning, hvor smågrisenes elektrolyt-, energi- og væskebalance opretholdes.
Løsningen hedder Agrovit® DiaStop.
Agrovit® DiaStop består af naturlige produkter, der er
sammensat, så grisen får hurtig hjælp til selvhjælp bl.a.
energi, elektrolytter, probiotika, plantefibre, tørgær,
fortykkelsesmiddel, mineraler og vitaminer.
Agrovit® DiaStop kan anvendes separat eller sammen
med medicin og i alle situationer, hvor der opleves
problemer med den nyfødte gris´ fordøjelse.
Diarré kan ikke helt undgås selv ved godt management,
men hurtig indsats er uvurderlig.
Ved at forebygge diarré, fastholdes pattegrisens tilvækst,
og modstandskraften mod sygdomme bliver væsentlig
forbedret.
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Agrovit® DiaStop

Tildeling:
Agrovit® DiaStop kan anvendes forebyggende i somælkserstatning
med 25 gram pr. liter.
Diastop kan anvendes alene med 50 gram pr. liter 40-45 °C vand,
til grise, der har fået diarré.
Tildelingen af Agrovit® DiaStop bør normalt foregå i 3 dage.

Agrovit® Diastop
• 	Effektiv til at stoppe diarré
• 	Enkelt at anvende, kan evt. blandes i somælkserstatningen
• 	Tilsat probiotika og plantefibre
• 	Højt indhold af C- og E-vitamin
• 	Højt indhold af elektrolytter og glukose
• 	Velsmagende

For at sikre det bedste resultat
Start behandlingen, når den allerførste mistanke om diarré opstår. Er der tale
om en decideret epidemi, startes med tildeling i mælken ca. 1 døgn, før diarréen
erfaringsmæssigt opstår.
Lav en frisk opløsning af Agrovit® DiaStop til hver behandling. Sørg for at trug
og fodringsudstyr er rengjort inden udfodring samt vaske trug efter udfodring
for at mindske risikoen for reinfektion.

Emballage
4 kg plastspand, med målebæger

Opbevaring
Opbevares mørkt, køligt og tørt i den lukkede emballage
Kontakt Mosegården
Tlf.: +45 9786 1966
Fax: +45 9786 1446
post@mosegarden.dk
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Produktansvarlig, Svin
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