
ZEO4®FEED to uzupełniająca  substancja paszowa  z 

k ategor i i : technologiczne dodatk i z grupy 

funkcjonalnej „g” spoiwa i środki przeciwzbrylające*.   

Jest produkowany na bazie 100% naturalnego minerału 

– klinoptilolitu pochodzenia osadowego (EC numer 

rejestracji 1g568) i  jest przeznaczona dla zwierząt w 

maksymalnej dawce 10 000 mg / kg kompletnej paszy.  

Produkt jest bezpieczny i poddawany cyklicznej 

kontroli jakości. Wyrób bez GMO oraz  składników 

zwierzęcych.  

ZEO4®FEED nie traci swoich właściwości i pomaga 

efektywnie wykorzystać energię zawartą w paszy. 

Zapewnia suchą i sypką paszę, co poprawia 

mieszalność i możliwość formowania.  Dzięku 

ZEO4®FEED pasza nie zbryla się co ogranicza ryzyko 

skażenia mikrobiolo-gicznego.   

Skutecznie zapobiega skażeniom mieszanek 

paszowych pleśniami i mykotoksynami. Zachowuje 

stabilność pH zmniejszając ryzyko zakwaszenia paszy. 

Wiąże bioaminy, toksyny, metabolity, selektywnie 

adsorbuje amoniak i redukuje wydzielania azotu do 

otoczenia.  

ZAKRES STOSOWANIA

• Bezpośrednie wprowadzanie do kompletnej mieszanki 
paszowej  

• Produkcja premiksów 
• Dodatek technologiczny / substancja zapobiegająca 

spiekaniu 
• Stabilizator pH żwacza/układu pokarmowego 
• Terapia / zapobieganie biegunce 
• Dodatek do siary / mleka dla cieląt

numer weterenaryjny: 

∝ PL 0463 042p

BEZPIECZNE 
I EFEKTYWNE 

KARMIENIE 
ZWIERZĄT



ZEO4®FEED dla drobiu to: 
• lepsza jakość mięsa, 
• szybszy przyrost wagi,  
• większa odporność,  
• poprawa stanu zdrowia, 
• większa wydajność niosek, 
• wysoka jakość jaj.

ZEO4®FEED dla trzody to: 
• lepsza jakość mięsa (adsorpcja 

bioaminy), 
• szybszy przyrost, większa 

odporność, poprawa stanu zdrowia, 
• poprawia płodność.

ZEO4®FEED dla bydła to: 
• większa produkcja mleka 

(propionian), 
• lepsza jakość mięsa (adsorpcja 

bioaminy), 
• szybszy przyrost, większa 

odporność, poprawa stanu zdrowia, 
• poprawia płodność.

już od 
1,50 zł      

/kg

Bezpośrednie wprowadzanie do kompletnej mieszanki paszowej.  ZEO4®FEED może być dodatkiem do kompletnej receptury w zalecanej dawce dla 
poszczególnych gatunków zwierząt (trzoda chlewna 6-10 g/kg paszy, drób 7 g/kg paszy, bydło 150 g/sztukę/dzień). Można również zastąpić nim jednen ze 
składników paszy (na przykład pszenicę, otręby pszenne lub ryżowe, mąkę) w odpowiedniej proporcji 0,5 – 1 % . 

Produkcja premiksów. ZEO4®FEED jako substancja wiążąca nadaje się do zastosowania, jako podstawowy komponent do produkcji premiksów. Dzięki jego  
fizycznym właściwościom gotowy premiks zyskuje poprawę swoich właściwości.  

Dodatek technologiczny - substancja zapobiegająca spiekaniu. Zastosowanie ZEO4®FEED podczas procesu produkcji pasz zmniejsza ich tendencję do 
sklejania się. ZEO4®FEED wiążąc wodę utrzymuje objętość i wagę paszy. Pasza jest zdecydowanie łatwiejsza w formowaniu, sucha i sypka. 

Stabilizator pH żwacza/układu pokarmowego. ZEO4®FEED jest czynnikiem buforującym, który wpływa na stabilność pH żwacza i całego układu 
pokarmowego. Stosowanie ZEO4®FEED zapobiega powstawaniu kwasicy, która powoduje spadek wartości zwierząt. Wszechobecny w układzie pokarmowym 
amoniak ZEO4®FEED adsorbuje do swojej struktury uwalniając go następnie do biosyntezy białka i tworzenia mleka. 

Terapia / zapobieganie biegunce. ZEO4®FEED znajduje zastosowanie w terapii oraz profilaktyce zapobiegania biegunkom pochodzenia pokarmowego. 

Dodatek do siary i mleka dla cieląt. ZEO4®FEED stymuluje śluzówkę układu pokarmowego, perystaltykę jelit oraz lepsze wykorzystanie przeciwciał 
przechodzących przez ściankę jelita cienkiego.

PRODUCENT: 

ZEOLITEX Sp. z o.o. 
ul.Foksal 18 

00-372 Warszawa 

www.zeolitex.pl 
www.zeo4.pl 

tel. +48 790 824 000 
biuro@zeolitex.pl
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