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PRODUKTY SPECJALISTYCZNE 
Goldbufor Plus Se 
Goldbufor Plus Se to naturalna   mieszanka paszowa uzupełniająca stworzona z myślą o maksymalnej ochronie żwacza krów przed 
niekorzystnymi skutkami niskiego pH oraz zapewniająca dostęp do biodostępnego organicznego źródła selenu poprawiającego rozród 
zwierząt. 

SKŁAD: 

  

Białko - min 19 % 

Tłuszcz surowy - 3-4 % 

Włókno surowe - max 8 % 
Popiół surowy - max 4,5 % 

Lizyna -1,1 % 

Metionina - 0,3 % 

  

Aktywne Żywe  Drożdże  (AŻD) szczepu Saccharomyces   cerevisiae   zawarte w Goldbufor Plus Se pozostają  
żywe  i  aktywne w żwaczu, sprawnie regulują i utrzymują pH na  optymalnym poziomie   (pH  6,2  -  6,8). 
Regulacja   pH   polega   na   biologicznym stymulowaniu mikroorganizmów przez żywe komórki drożdży 
Levucell SC i ich produkty metabolizmu beztlenowego. Goldbufor Plus Se - dzięki   unikalnej   formule   
wzbogaconej w Levucell SC  i Alkosel jest w pełni naturalnym i najefektywniejszym bio - buforem. Szczep 
drożdży Saccharomyces cerevisae CNCM I - 1077, został wyselekcjonowany i zatwierdzony poprzez czołowe 
ośrodki doświadczalne na całym świecie Levucell SC jako aktywne drożdże żwaczowe jest naturalnym 
dodatkiem paszowym znajdującym szerokie zastosowanie w żywieniu krów. Działanie Goldbufor Plus Se 
zostało potwierdzone w licznych testach terenowych na czołowych gospodarstwach bydła mlecznego w całym 
kraju. 

MIKROORGANIZMY 

Aktywne   Żywe   Drożdże   -   szczepu   Saccharomyces   cerevisiae   CNCM   I 1077 o koncentracji 16,7 x 10 
CFU/kg. 

Selen organiczny w postaci seleno - metioniny min. 45 mg/kg. 

Całkowita zawartość selenu w mieszance wynosi Se 50 mg/kg. 

Goldbufor Plus Se – redukuje ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza 

Levucell SC - stabilizuje pH krów przy diecie bogatej w łatwo fermentowanie węglowodany takie jak skrobia. 
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Levucell SC konkuruje o cukry proste z Streptococcus bovis - bakterią produkującą kwas mlekowy co znacznie 
ogranicza koncentracj ę tego kwasu w żwaczu. 

Levucell SC stymuluje wzrost i metabolizm bakterii utylizujących kwas mlekowy Megasphaera elsdenii i 
Selenomonas ruminantium, co wspomaga dalszą redukcję tego kwasu w żwaczu. 

Goldbufor Plus Se jest   bezpieczny   i   może być   stosowany  we   wszystkich   okresach żywieniowych   
krów   mlecznych.   Naturalny biologiczny bufor w postaci AZD pozwala na   znaczne   zmniejszenie   poziomu 
chemicznych buforów w dawkach paszowych. 

Goldbufor Plus Se dzięki   unikalnej   formule wzbogaconej o selen organiczny ALKOSEL skutecznie poprawia 
wskaźniki rozrodu krów, zmniejszając   zużycie   porcji   nasienia na skuteczne zacielenie oraz przyspieszając i 
nwolucję macicy  i skracają  okres   międzyciążowy. Dodatkową zaletą ALKOSEL w Goldbufor Plus Se jest 
istotna redukcja liczby komórek somatycznych w mleku co jest wynikiem lepszej zdrowotności krów. 

Goldbufor Plus Se to poprawa: 

Środowiska żwacza, 

Łatwość wcieleń, 

Wskaźników rozrodu bydła. 

 

Goldbufor Plus Se redukuje: 

kwasicę żwacza, 

ryzyko zatrzymania łożyska, 

liczbę komórek somatycznych. 

DAWKOWANIE: 

Bydło mleczne Bydło mięsne 

Laktacja - 60 g/dzień 

TMR - 2,5 - 3,5 kg/tonę paszy 

Krowy zasuszone – 40- 50 g/dzień 

  

Opasy - 40 g/dzień 

TMR -1 - 2 kg/'tonę paszy 

  

Dodatek można stosować we wszystkich okresach żywieniowych krów mlecznych i bydła opasowego. 
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PROGRAM ŻYWIENIA OWIEC 
Oferowane przez nas produkty zostały opracowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe i 
doświadczenia wielu hodowców.Nowoczesna formuła naszych pasz oraz sposób ich komponowania z 
surowców uwzględnia zarówno energetyczne jak i białkowe zapotrzebowania owiec. Optymalizując 
poszczególne produkty bierzemy pod uwagę ich stopień rozkładu w żwaczu i strawność w jelicie. 

Pasza CJ dla owiec 

Pasza treściwa przeznaczona do żywienia jagniąt o odpowiednio dobranym składzie surowcowym (duży udział 
drożdży, odpowiednie białko, wysoka energia, specjalnie dobrany skład witaminowo-mineralny). 

OWCA 12 - Pasza treściwa dla owiec jałowych. 

OWCA  19 - Pasza treściwa dla owiec mlecznych o średnim zapotrzebowaniu na białko. 

OWCA 22 - Pasza treściwa dla owiec mlecznych o wysokim zapotrzebowaniu na białko. 

PASZE DLA OWIEC   

  CJ OWCA 12 OWCA 19 OWCA 22 

B.O. % 18 12 19 22 

Nel MJ 10,5 6,6 6,6 6,6 

BTJP g/kg s.m. 65 40 65 74 

BTJE g/kg s.m. 120 100 125 130 

BTJN g/kg s.m. 135 100 145 165 

Ca % 0,90 1,20 1,10 1,10 

P % 0,50 0,80 0,80 0,80 

Na % 0,30 0,30 0,30 0,30 

Mg % 0,30 0,30 0,30 0,30 

Vit A jm 10 000 10 000 10 000 10 000 



 

 4 

PASZE DLA OWIEC   

  CJ OWCA 12 OWCA 19 OWCA 22 

Vit D3 jm 2000 2000 2000 2000 

Vit E mg 25 25 25 25 

 
 
 
 

PHU DABEST dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i parametry były kompletne. Źródłem informacji są dane katalogowe 
towarów. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do 
ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z 
Producentem.  Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 


