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MIESZANKA  PASZOWA  UZUPEŁNIAJĄCA  DLA  BYDŁA 

ACIDODRENCH 
PROSZEK DO SPORZĄDZANIA WLEWU DOŻWACZOWEGO 
STABILIZUJĄCY pH DLA KRÓW Z KWASICĄ ŻWACZA 

o stabilizuje pH żwacza 
o zapobiega rozwojowi kwasicy 
o działa osłaniająco na podrażnioną kwasami śluzówkę żwacza 
o wpływa korzystnie na odbudowę zniszczonej mikroflory żwacza 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
WODOROWĘGLAN SODU • TLENEK MAGNEZU • ALGI MORSKIE 

DROŻDŻE PASZOWE • SIEMIĘ LNIANE • BABKA JAJOWATA •  ŻYWE KULTURY DROŻDŻY 

PRZEZNACZENIE: 
Kwasica, nadmierne zakwaszenie treści żwacza (niestrawność kwaśna – osłabiona praca żwacza). 

WŁAŚCIWOŚCI: 
Trudności w utrzymaniu stałego poziomu pH treści żwacza u wysoko wydajnych krów mlecznych 
może prowadzić do zaburzeń metabolicznych i obniżenia wydajności. Zwiększenie udziału energii w 
dawce, często po porodzie (poprzez nagłe przejście z pasz objętościowych na treściwe) prowadzi 
do rozwoju kwasicy żwacza.  Krowy z kwasicą są bardziej narażone na zalegania i porażenia 
poporodowe, zatrzymanie łożyska oraz są mniej odporne na infekcje. Podstawowym zadaniem 
ACIDODRENCH w postaci wlewu dożwaczowego jest neutralizacja nadmiernego zakwaszenia treści 
żwacza oraz stabilizacja pH. Zawarte bufory pozwalają zarówno na szybkie obniżenie pH 
(wodrowęglan sodu) jak i przedłużone działanie neutralizujące (wapienne algi morskie). Składniki 
preparatu stabilizują przemiany mikrobiologiczne w żwaczu oraz wpływa korzystnie na odbudowę 
zniszczonej mikroflory. Siemię lniane oraz babka jajowata działają osłaniająco na podrażnioną przez 
nadmiar kwasów śluzówkę żwacza i jelit, bentonit działa osuszająco i pochłania toksyny. Po 
podaniu ACIDODRENCH następuje stabilizacja pH żwacza, stymulacja i przywrócenie prawidłowej 
pracy przewodu pokarmowego, krowy odzyskują apetyt i zaczynają pobierać więcej paszy. 

SKŁAD: 
Algi morskie 11.1.5, wodorowęglan sodu 11.1.5, tlenek magnezu 11.2.1, drożdże paszowe 12.1.5, 
siemię lniane 2.8.1, produkty przetwarzania roślin babka jajowata 13.1.7. 
DODATKI/1kg: Zootechniczne 4a: żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae szczep NCYC 
R404 10x1010 CFU, Sensoryczne, 2b: substancje aromatyczne 1000mg. 
SKŁAD ANALITYCZNY: Popiół surowy 74,3%, Białko surowe 6,6%, Oleje i tłuszcze surowe 3,03%, 
Włókno surowe 2,4%. Ca 6,6%; Na 7,73%; Mg 9,33%; P 0,05%. 

INSTRUKCJA UŻYCIA: 
ACIDODRENCH przeznaczony do sporządzenia wlewu dożwaczowego dla krów z kwasicą żwacza. 
Wymieszać 500g preparatu ACIDODRENCH w 20-40L ciepłej wody (ok. 40°C) i podać krowie sondą 
w postaci wlewu dożwaczowego. W razie potrzeby podać powtórnie po 12 godzinach. Wlew 
podawać za pomocą sondy dożwaczowej (najlepiej przy użyciu zestawu do drenczu). 
UWAGA: Nie należy używać ACIDODRENCH do pojenia krów. 
Do odpajania krów (bezpośrednio po porodzie) poleca się STARTUP (pójło poporodowe). 
Przed zastosowaniem wskazane zasięgnąć porady lek. wet. lub specjalisty ds. żywienia. 
 

KARENCJA: nie wymagana 
PRZECHOWYWANIE: w suchym miejscu w temperaturze do 30°C. 
OPAKOWANIE: saszetka 500g 
Producent: PBN Polska Sp. z o.o. 
ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Tel/Fax : +48 65 529 94 65 
pbn@pbn.ch    www.pbn.ch    Nr rej. wet αPL3063003p 
Miejsce wytwarzania: 64-100 Leszno, ul. Jesionowa 7   

 


