
Pojawienie się biegunek po odsadzeniu prosiąt prowadzi do zahamowania tempa wzrostu prosiąt i słabego wy-
korzystania paszy. Układ trawienny młodych prosiąt jest jeszcze słabo rozwinięty, a sekrecja enzymów rozkłada-
jąca skrobię, białko i inne składniki pokarmowe jest niewystarczająca. Niski jest także poziom immunologiczny 
prosiąt, kończą się bowiem zapasy odporności biernej, a czynna nie jest jeszcze w pełni wykształcona. Upośle-
dzenie funkcji trawiennych jelita cienkiego w tym okresie pogłębia spadek odporności zwierząt, gdyż w tej części 
jelita zachodzi największe wytwarzanie ciał odpornościowych.

ZINBLOCK®:
• daje bardzo dobre efekty przeciwbiegunkowe przy dawkowaniu 400 mg Zinblock/kg paszy (140 mgZn/kg

paszy)
• nie wchodzi w reakcję kwasem solnym w żołądku
• zmniejsza upadki prosiąt
• obniżenie brakowania prosiąt
• chroni przed antagonizmami w organizmach
• pozytywnie wpływa na obraz kosmków jelitowych w jelicie cienkim
• lepsze wykorzystanie paszy na jednostkę przyrostu
• bardzo dobre tempo wzrostu zwierząt
• skuteczność potwierdzona przeprowadzonymi badaniami

WYNIKI ODCHOWU PROSIĄT DO 45 DNIA ŻYCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE Zn	mineralny	2561	ppm	Zn ZINBLOCK	150	ppm	Zn

Masa ciała prosiąt(kg) w 45 dniu 13.89 13.93

Przyrosty (kg/szt) 6.89 6.93

Wykorzystanie paszy na 1kg przyrostu 1.38 1.30

Biegunki [%] 3.32 3.41

ZinBlock
Zn	min.	35%	(350,000	mg/kg)

Premiks zapewniający ochronę przed biegunką u prosiąt
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Firma Arkop

Swoje doświadczenie w branży paszowej budujemy od 1992 roku. Produkujemy dodatki paszowe, których celem 
jest wydobycie z natury tego, co najlepsze… Z tego względu w naszej ofercie paszowej znajdziecie Państwo szeroką 
ofertę produktów opartych o najnowsze rozwiązania biotechnologii, w szczególności wysokiej klasy chelatów (stopień 
schelatowania potwierdzony przez autoryzowane laboratoria). 
Wieloletnia współpraca z placówkami naukowymi i uczelniami zaowocowała gamą produktów sprawdzonych 
i  skutecznych. Nieustannie monitorujemy proces produkcji oraz reagujemy na wszelkie zmiany i  sugestie, stale 
ulepszając naszą ofertę oraz dostosowując ją do indywidualnych potrzeb klientów.
Stosujemy i ciągle rozwijamy zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności ISO 22000 
(HACCP) oraz ISO 9001. Jako potwierdzenie spełniania najsurowszych wymogów w tej dziedzinie uzyskaliśmy certyfikat 
zintegrowanego systemu zarządzania – HACCP - PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 22000-2006. Posiadamy również 
certyfikat europejskiego systemu jakości dla dodatków paszowych i premiksów FAMI-QS.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

• tlenek	cynku	paszowy	(Zn – 72, Zn – 75, Zn – 78),

• Zinblock	Zn	–	35%	–  premiks zapewniający ochronę przed biegunką u prosiąt,

• jednowodne	siarczany	paszowe:

• cynku	Zn – 35 %

• magnezu	MgO – 23 %

• żelaza	Fe – 30 %

• kobaltu	Co – 31%

jak również trzy linie produktowe chelatów paszowych Zn, Mn, Cu, Fe, takie jak:

• Chelmax	i L	–	Chelmax	–	chelaty	na	bazie	aminokwasów	pochodzących	z hydrolizy	białka	soi.

• Glystar	i Glystar	Forte		–	chelaty	na	bazie	glicyny.

• Metstar	Zn	–	chelat	cynku	na	bazie	metioniny.


