Aditivo probiótico para animais recém nascidos

Probióticos são micro-organismos vivos que trazem benefícios
à saúde do hospedeiro. Biocalf é formulado com cepas de Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidum. Sua utilização se
fundamenta no seguinte princípio: ao nascer, o intestino do
animal é estéril e passa a colonizar-se neste momento, com a
flora com que o animal tiver contato. A colonização se completa aos 5 dias de vida. Se entrarmos com cepas probióticas, originárias de intestinos estaremos garantindo uma colonização
saudável e a necessária proteção à mucosa intestinal, aos microvilli e ao potencial produtivo do animal.

Benefícios
 Coloniza o intestino dos animais recém nascidos com
bactérias saudáveis.
 Previne diarreias bacterianas dos recém nascidos.
 Cura as diarreias bacterianas em animais adultos.
 Melhora a conversão alimentar.

Modo de Usar
Dissolver a dose recomendada segundo a espécie em água ou
leite. Pode-se colocar Biocalf diretamente na boca do animal.
Dosagens
Espécie

Preventivo

Curativo

Bezerros

5g/dia/cab/5 dias

10g/2x dia/3 dias

Suinos

1g/leitão/1x dia - 3 doses (A) 2g/leitão/2x dia - 3 dias

Potros

5g/dia/cab/5 dias

10g/2x dia/3dias

Cordeiros 5g/5 animais/5 dias

3g/2x dia/animal/3 dias

Cabritos

3g/2x dia/animal/3 dias

5g/5 animais/5 dias

Suínos: (A) Sugerimos a 1º dose ao nascer, a 2º na aplicação do ferro e a
3º dose na castração.

Apresentação

Insumo apropriado para uso na
produção orgânica. Utilização
condicionada aos critérios de cada
regulamento orgânico conforme
respectivo Atestado emitido.
Inspecionado pela Ecocert.
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Níveis de Garantia
1g de Biocalf
contém:

• Bifidobacterium bifidum: 1x109 UFC/g
• Lactobacillus casei: 1x109 UFC/g

10/15

Biocalf possui 3 formas de embalagem, caixa contendo 50 saches individuais de 5g cada ou embalagem de 1kg, embalado
a vácuo, o que garante barreira contra oxigênio, à luz, à umidade e à gases.
Composição da embalagem: PET + tinta + adesivo + alumínio
+ adesivo + PE — 146g/m².
Biocalf também é comercializado em bombonas de 30kg.
Validade: 24 meses sob refrigeração.

