
 
 

Dystrybutor: PPHU FERTIL-ECO Krzysztof Kiełbik, tel . 724676094 

Dawkowanie  IMPACT POWDER – BYDŁO – Do stosowania ciągłego 

 
Krowy mleczne:  
Ułatwia przyswajanie witamin i minerałów. Usprawnia trawienie w jelitach oraz poprawia 
wykorzystanie białka, wpływa na obniżenie poziomu komórek somatycznych i stanów zapalnych. 
Zapobiegawczo i leczniczo przeciwko biegunce, wiąże mykotoksyny i inne patogeny, działa 
oczyszczająco na organizm zwierzęcia, ułatwia pracę narządów wewnętrznych, głównie przewodu 
pokarmowego i wątroby. Stabilizuje pracę żwacza.  
 
Dawka w diecie ustabilizowanej:   
-  średnio 120 g/sztuka dziennie – ok. 0,5 % na 24 kg suchej masy dobowej dawki pokarmowej w tmr. 
W wypadku biegunki dawka podwójna  przez 1-2 dni, następnie średnio 120 g/sztuka dziennie. 
Nie stosować w okresie zasuszania.  
Wprowadzić do tmr na 2-3 tygodnie przed wycieleniem, przygotowując krowę do laktacji. 
Zalecenie żywienia, wskazania ogólne: 
- zielonka/kiszonka jako baza 
- dostateczna ilość produktów do przeżuwania 
- Impact Powder  (związki mineralne z węglem) 
- białko surowe  - 14 do 15% (max.) – należy kontrolować poziom mocznika w mleku ! 
- odpowiednia energia, dawka dobrana do wydajności, premix witaminowy. 
 
Nie jest wymagane stosowanie buforów, żywych kultur drożdży (metabolity drożdży i drożdże 
paszowe mogą pozostać w dawce), dodatkowych antymykotoksykantów.  
Mocznik syntetyczny nie może być stosowany w dawce ciągłej z Impact Powder. 
Impact Powder nie zastępuje premixów witaminowych. 
 
Cielęta:  
Powoduje szybszy przyrost i lepsze wykorzystanie paszy, zwiększona odporność (zwiększona 
zawartość β i γ immunoglobulin we krwi), zwiększona liczba czerwonych ciałek we krwi i wyższa 
zawartość hemoglobiny, zmniejszona liczba białych ciałek (redukuje stany zapalne). Zapobiegawczo i 
leczniczo przeciwko biegunce. Odchów bez antybiotyków.  
 
W pierwszym tygodniu dawka 10 g/sztuka dziennie (czubata łyżeczka od herbaty).  
 
Od 2 tygodnia  
Dawka 10-15 g/na sztukę dziennie dodana do pójła lub w formie pasty bezpośrednio do pyska.  
Od 2 m-ca. 
Dawka 15-20 g/na sztukę dziennie najlepiej do pójła.  
Od 5-mca – 30 g/sztuka. Dalej proporcjonalnie do wagi. 

Dalej zgodnie z zależnością    dawka [g] = mc [kg]/5 

Przy biegunce dawka podwójna – jednorazowo. 

 

Bydło opasowe :   ok. 0,5 % w s.m. dobowej dawki pokarmowej. 

       - 50 g na 10 kg suchej masy dawki. 


