
ASGold je rychle působící 
elektrolytická terapie s přidanou 
vlákninou na podporu zdravého střeva 
pro telata a jehňata. Měl by být použit 
tam, kde jsou příznaky poruchy trávicího 
traktu (průjem), nebo podle pokynů 
svého veterináře. ASGold může být 
krmen samostatně, smíchán s vodou, 
nebo přidán k mléčné krmné směsi nebo 
do nativního mléka. Používá se v případě 
rizika, během změn krmné dávky nebo při 
zotavení z trávicích poruch (průjmu).

Popis
VOLAC ASGold je světle hnědý, snadno 
rozmíchatelný, suchý prášek, který 
obsahuje unikátní směs elektrolytů, 
glukózy, přírodních rostlinných vláken 
a pektinů.

ASGold

Protein
3 %

Popel
14 %

Olej
1 %

Sodík
4,1 %

Vláknina
8 %

Chloridy
5,4 %

Draslík
0,9 %

Analýza

Vlastnosti a výhody

•  Není třeba vysadit nativní mléko nebo mléčnou náhražku
•  Obsahuje elektrolyty a glukózu pro efektivní rehydrataci telat a jehňat
•  Obsahuje přírodní rostlinná vlákna a pektiny, které pomáhají udržovat zdravé střevo
•  Pomoc při zotavení ze zažívacích potíží
•  Ideální jako první krmivo u nakoupených telat a jehňat
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Faremní pokusy
Průzkum dvanácti farem využívajících VOLAC ASGold zjistil, že ze 126 telat 
s mírnou poruchou trávení, 115 bylo lepší do tří dnů a zbytek v pěti dnech. Ze 
čtyřiceti osmi telat s těžkým průjmem, 29 bylo lepší po třech dnech, 9 po pěti 
dnech a pouze dalších deset vyžadovalo další léčbu.
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Uzdravení do 3 dnů Nutná další léčba Uzdravení do 5 dnů

Mírný průjem 91 % 0 % 9 %

Těžký průjem 60 % 21 % 19 %

Použití
VOLAC ASGOLD by měl být rozpuštěn buď ve vodě, mléce/mléčné krmné směsi, při 
asi 40 °C okamžitě v souladu s doporučeními níže. Telata by měla být individuálně 
krmena prostřednictvím cucáku. Důkladně protřepat, aby došlo k dokonalému 
rozmíchání. Přípravek může být podáván jako nápoj pro jakékoliv zvíře ukazující 
nechuť k pití.

Dávkování
1. den – 100 g (2 odměrky) na 2 litry nápoje 2x denně
2. den – 50 g (1 odměrka) na 2 litry nápoje 2x denně
3. den – návrat k normálnímu krmení

Balení a skladování
ASGold je dostupný ve kbelíčcích po 2,5 kg a 5 kg. Skladujte na suchém místě 
(do 25°C). Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby uvedeného na obalu.

Obecná doporučení
1.  Zajistit, aby odpovídající mlezivo nebo VOLAC Volostrum (přírodní alternativa 

mleziva) bylo podáno, a to zejména v prvních 6 hodinách života.
2. Vždy považovat jakoukoli trávicí poruchu za vážnou, jako život ohrožující.
3. Nedávejte VOLAC ASGOLD s jinými přípravky elektrolytů.
4. Ujistěte se, že zvířata mají vždy přístup k čisté vodě.


