Bezpečný produkt na motolice
Motolice (Fasciola Hepa!ca) je plochý
červ lokalizovaný v játrech.

Kompletně přírodní
a lehce použitelný produkt
â

â

Více než 10 rostlin známých jejich odpuzujícím účinkem:

Návod k použi& / doporučené dávkování
»

Mladý dobytek a koně lehčího typu: 40 g denně
6-10 dní
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»

Dospělý skot a koně: 50 g denně 6-10 dní
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»

Ovce a kozy: 15 g denně 6-10 dní
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»

Lesní zvěř – 10g/ 100kg živé váhy.
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Počet velkých živých motolic

dmínkách
Použitelné v po mědělství
ekologického ze

pískavice, pelyněk pravý, kapraď samec, pelyněk cicvárový, mateřídouška, tykev, fenykl, vra!č, …

Tento parazit hloubí chodby, které
jsou nevratným poškozením a časem
zvápena•. Přítomnost motolic v játrech tak snižuje jejich detoxikační kapacitu. Vývojový cyklus motolice prochází přes plovatku,
malého plže, vyskytujícího se na vlhkých pastvinách.

Nákaza pod kontrolou:
Studie na nakažených dospělých ovcích*
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*Pokus byl veden na 13 ovcích :
• 3 ovce byly poraženy v den 0 s parazitární bilancí: kompletní pitva
jater k vyhledání všech dospělých motolic – celkem 10 dospělých
jedinců na třech ovcích.
• 2 skupiny po 5 ovcích : Kontrola bez PARACLEANU a pokus s
PARACLEANEM v dávce 10 g denně v průběhu 10 dní. Všechny
ovce poraženy ve 100 dnech s kompletní parazitární bilancí jater.
- 17 motolic celkem u ovcí ve skupině bez PARACLEANU
- 3 motolice celkem u 4 ovcí ze skupiny se PARACLEANEM
Parazitární bilance byla provedena krajskou laboratoří v Correze pod
dohledem veterináře.

â

Balení:
10kg kbelík
Jeden kbelík pro:
20 - 33 ks u dospělého skotu,
25 - 44 ks u mladého dobytka,
případně 66 - 111 ks ovcí a koz.

Doplňkové krmivo
pro skot, ovce, kozy a koně

â PARACLEAN se podílí na prevenci výskytu motolic u přežvýkavců omezováním přítomnos# dospělých motolic v játrech.
â Ak#vita zvládání tohoto parazita je charakterizována snížením
výskytu živých motolic o 82 % ve zkoumaných játrech v rámci
pokusu provedeného v roce 2016 u silně napadených ovcí.

Dodavatel:
Guyokrma spol. s r.o.
Žirovnická čp. 2389
106 00 Praha 10

Tel.: +420 272 652 875
Fax: +420 272 653 146

guyokrma@guyokrma.cz
www.guyokrma.cz

PARACLEAN přispívá k vyrovnanému vnitřnímu
prostředí zvířat díky extraktům z 10 rostlin známých
jejich odpuzujícím účinkem na vnitřní parazity.

STABIVER NATURE
Technický produkt
na střevní hlísty

Inova!vní produkt
na motolici bachorovou

Nákaza zažívacími hlísty je problém,
se kterým se často setkáváme při vyhánění na pastvu, kdy může nega•vně
ovlivnit správný vývoj mladých zvířat.

Motolice bachorová je parazit, který
zásadně ovlivňuje výkonnost trávení.
Větší přítomnost tohoto parazita bude
obtěžovat zvířata (jeho dlouhověkost
dosahuje 5-7 let) v důsledku čehož dochází
ke kumula!vní nákaze. Včasným zásahem
zabráníme vývoji parazita vytvořením pro
něj nepříznivých podmínek.

Časově lépe zvládnutá nákaza:
V přirozeném prostředí žijí přežvýkavci a parazité v rela•vní harmonii. Dojde-li k přerušení této rovnováhy, zvíře
se ocitá v nebezpečí.
Hlavní parazité přítomní ve zvíře• jsou zodpovědní za
infekce, často zákeřné a chronické, které pos•hnou
produkci a pohodu zvířat : růst, plodnost a produkce jsou
také zpomaleny.

Jeho metody působení na parazi•cký cíl jsou
zásadní pro:
â Umožnit skotu rozvinout silnou imunitu pro zvýšení
výkonnos!
â Zabránit rozvoji rezistencí určitých parazitů na an!parazi!ka
â Chránit prostředí a životnost dlouhodobých pastvin

vyměšování parazitů – OPG (vajíček na gram)

Ak!vita PARACLEAN na střevní hlísty u mladého
dobytka*
140

Ak!vita PARACLEAN na motolici u krav*
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*Pokus srovnával vyměšování vajíček střevních hlístů u
16 jalovic rozdělených do 2 skupin (skupina kontrolní/
skupina PARACLEAN) před a po distribuci, do žlabu na
pastvě, při dávkování PARACLEAN 60 g denně během
6 dní. Jalovice nebyly v průběhu pastvy chemicky odčervovány. Byly prováděny individuální odběry výkalů
ke koprologii.

âVliv kontrolované nákazy střevními hlísty přinesl
průkazné snížení parazitárního vylučování ve výkalech.
POUŽITELNÝ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ,
Paraclean napomáhá k udržení dobrého zdravotního
stavu zvířat, chrání jejich imunitní systém při zachování dobré kvality mléka a masa

Rychlé vyloučení motolice z trávicího traktu:

âToto se blíží úrovni 90% účinnos!.a.

vyměšování parazitů – OPG (vajíček na gram)

Širokospektrální produkt
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*Pokus srovnával vyměšování vajíček motolic u 16 krav
do 2 skupin (skupina kontrolní/skupina
PARACLEAN) před a po distribuci, do žlabu na pastvě,
při dávkování PARACLEAN 60 g denně během 6 dní.
Jalovice nebyly v průběhu pastvy chemicky odčervovány. Byly prováděny individuální odběry výkalů ke
koprologii.

*rozdělených

â PARACLEAN kontroluje ak!vitu motolic přítomných v bachorech i u skupiny silně napadené.
â Řízení ak!vity těchto parazitů je vyjádřeno snížením
vylučování vajíček motolic o 81%.a.

