pro Koně
CitriStim® je zdroj mannan oligosacharidů (MOS) pocházející z kvasinek (Pichia guilliermondii),
který vyrábí a patentovala ﬁrma ADM a používá se v krmných dávkách hříbat ke zlepšení
přírůstků živé hmotnosti. Mannan oligosacharidy potlačují populace patogenních mikroorganismů (zahrnující E. co li, Salm o nella, Pro teus, Klebsiella a Clo strid ium ) v zažívacím traktu.
CitriStim lze také použít pro výkrm dospělých koní.
Hříbata
♦ Vzhledem k aktivitě proti populacím patogenních bakterií mohou mannan oligosacharidy zlepšit
zdravotní stav trávicího traktu, což může pomoci ke zlepšení růstu hříbat.
♦ CitriStim se může přidávat do mléčných náhražek nebo směsí ke zlepšení produkční účinnosti krmiv
a zdravotního stavu hříbat.
♦ Hříbata kojená klisnou, která konzumuje minerální doplňky s CitriStimem, mají lepší produkční ukazatele.
Stresované koně
♦ Pokud se přidává k dietám pro odstavené a mladé koně, CitriStim může pomoci k růstu.
 Podle výzkumu na jiných druzích zvířat má použití CitriStimu pozitivní vliv na příjem sušiny a
průměrného denního přírůstku u koní.
Klisny/Hříbata
♦ CitriStim zlepšuje zdravotní stav střev hříbat.
♦ Výzkumné práce s CitriStimem dokumentují jeho vliv na útlum populace E. co li. Substance v CitriStimu
potvrdily stejný efekt také na ostatní patogeny jako Salm o nella, Klebsiella a Clostridium. To má pozitivní vliv na
zdravotní stav zažívacího traktu hříbat.
♦ CitriStim pracuje nejlépe jako součást vakcinačního programu proti virovým a bakteriálním onemocněním.
♦ Konzultujte s veterinářem diagnózy případných průjmových onemocnění hříbat.
Jak se CitriStim liší od ostatních výrobků MOS
Stabilní kvalita – Vyráběn výhradně ﬁrmou ADM v podmínkách potravinářské výroby, čímž vzniká produkt s
mimořádně vysokou, konzistentní kvalitou s minimální variabilitou obsahu MOS.
Doložená účinnost – Účinnost CitriStimu je testována a prokázána ve vědeckých studiích interními a externími
výzkumnými pracovišti.
Jedno místo výroby – Zaručuje konzistentní kvalitu.
Kvalita výroby – CitriStim je patentovaný krmný doplněk vyráběný výhradně ﬁrmou ADM.
Doporučené dávkování pro krmení koní
Dospělé koně: 7-14 g/kus/den
Koně ve stresu: 10-20 g/kus/den
Hříbata: 2-4 g/kus/den
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No representation of proﬁtability is hereby made. The statements and ﬁgures shown here are estimates and projections. Neither ADM Alliance Nutrition, Inc.,
nor its employees, agents, or assigns make any warranty of any kind, including warranty of merchantability or results, relative to the information contained
herein. Actual results will be aﬀected by the ability of animals to produce milk, gain, health of animals, management, previous treatment, environment, etc.
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