
 ▪ szybko dostępna energia
 ▪ pobudza apetyt/pobieranie paszy
 ▪ wspomaga funkcjonowanie wątroby 
i układu odpornościowego

 ▪ witamina D3 wspomaga gospodarkę 
wapniowo-fosforanową

Energia i żywe drożdże wspomagają krowę po wycieleniu

Istnieje wiele różnych powodów 
zaburzeń przemiany materii u 
krów. Zazwyczaj krowa reaguje na 
nie zmniejszonym spożyciem 
paszy. Począwszy od wycielenia, 
które jest dużym obciążeniem dla 
organizmu krowy, a także na 
początku laktacji, pojawia się 
ryzyko zaburzeń zdrowotnych, jak 
np. gorączka mleczna, ketoza lub 
kwasica. Zaburzenia w tym 
okresie mają negatywny wpływ 
na dalszy przebieg laktacji. Na 
dodatek w późniejszym okresie 
mogą pojawić się w ich 
następstwie schorzenia, np. 
przemieszczenie trawieńca, 
infekcje i kulawizny, prowadzące 
do zmniejszonego pobieranie 
paszy, złego ogólnego stanu 
zwierzęcia, a w konsekwencji do 
zmniejszenia wydajności.

Opinie naszych klientów:

„�Świetny�produkt,�moje�
krowy�zaczęły�jeść�od�razu�
po�wycieleniu!“

„�Produkt�oszczędza�mi�
pracy,�bo�mogę�za�jednym�
razem�dostarczyć�moim�
krowom�energię�i�
pobudzić�ich�żwacz.“

„�Moje�krowy�chętnie�wypiły�
orgacell sc® start�i�były�po�
nim�w�lepszej�kondycji.“

„�Na�początku�krowy�piły�
niepewnie,�ale�po�spożyciu�
było�z�nimi�wyraźnie�
lepiej.“

„�Super�efekt,�zwłaszcza�
przy�gorączce�mlecznej� 
i�słabym�pobieraniu�
paszy!“

Profilaktyka
orgacell sc® start zawiera dwa 
składniki energetyczne, które szybko 
przedostają się do krwi. Są to glikol 
propylenowy i cukier gronowy 
(glukoza). Krowy, które pod koniec 
laktacji są zbyt otłuszczone (wskaźnik 
BCS 4 - 5), po wycieleniu sięgają do 
rezerw zgromadzonych w tkance 
tłuszczowej. W pierwszych dniach po 
porodzie proces ten można 
zahamować poprzez podanie łatwo 
dostępnej energii. W tym przypadku 
krowa powinna otrzymywać  
orgacell sc® start przez 3 - 4  
dni po wycieleniu. 

orgacell sc® start dostracza krowie 
szybko dostępną energię, w połączeniu 
ze stymulacją żwacza i ważnymi 
witaminami. 

Aby uzyskać dobry start w laktację 
zaleca się podawanie produktu 
wszystkim krowom tuż po wycieleniu. 
orgacell sc® start można też stosować 
jako środek wspomagający po terapii 
lekowej, w celu przyspieszenia 
ponownego pobierania paszy.



Dystrybutor: 
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Drencher 

zapewnia odpowiednie podanie 
orgacell sc® start. 

Dzięki praktycznej butelce  
dozującej można bezpiecznie  
podać krowie dokładnie  
500 g preparatu  
orgacell sc® start. 

Stosowanie
orgacell sc® start ma postać proszku. 
Dawka dzienna na krowę wynosi  
500 g; proszek należy rozpuścić w 
wiadrze letniej wody (20 - 25 l), 
zamieszać i w tej formie podawać 
zwierzętom. 

orgacell sc® start można też podawać 
krowom przy pomocy specjalnej, 
plastikowej butelki. Najpierw należy 
wlać do butelki 1 litr ciepłej wody, 
następnie wsypać proszek, wymieszać 
potrząsając, dodać 0,5 do 1,0 litra 
wody, po czym jeszcze raz krótko 
wymieszać. Zawartość butelki należy 
wlać krowie do pyska. W razie potrzeby 
można podawać orgacell sc® start 
przez kilka kolejnych dni, raz dziennie. 

Dawka dzienna nie powinna 
przekraczać 500 g na krowę. 

Szybkie spożycie paszy w dużej ilości, 
tuż po wycieleniu, ma bardzo duże zna-
czenie dla zdrowia zwierząt.

funkcje żwacza 
– pobieranie paszy

 ▪ żywe drożdże 
 ▪ kwaśny węglan sodu
 ▪ cukier gronowy

reakcje kataboliczne  
– ochrona wątroby

 ▪ glikol propylenowy
 ▪ cukier gronowy
 ▪ nikotynamid (wit. B3)

system odpornościowy – 
gospodarka wapniowo-fosforanowa

 ▪ witamina A i E
 ▪ selen
 ▪ witamina D3 

orgacell sc® start zawiera następujące komponenty wspomagające żwacz, wątrobę i układ odpornościowy:

Mobilizacja sił
Nasi klienci wiedzą już z doświadczenia, 
że podanie krowie orgacell sc® start 
po wycieleniu umożliwia dobry start w 
nową laktację. Zawarte w nim żywe 
drożdże stymulują żwacz, dzięki czemu 
krowy bardzo szybko zaczynają znowu 
pobierać paszę i pozostają w dobrej 
kondycji. 

orgacell sc® start można również 
stosować w przypadku ogólnego złego 
stanu zdrowia zwierząt, a także 
wspomagająco przy problemach z 
przemianą materii, powstałych w 
wyniku podawania leków. Produkt 
pobudza krowę do pobierania paszy, 
co przygotowuje ją do laktacji o 
wysokiej wydajności.

Opakowanie
10 saszetek á 500 g 
Masa netto: 5 kg

Przechowywać w suchym  
i chłodnym miejscu.


