SCHAUMANN- sản phẩm đặc biệt dành
cho bê và bò trưởng thành

Khái niệm chăn nuôi của SCHAUMANN
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Khái niệm chăn nuôi của SCHAUMANN

Năm 1938, cách đây hơn 75 năm, Ông H. Wilhelm
SCHAUMANN đã phát minh ra phương pháp
chưng cất Vitamin A và Vitamin D từ dầu gan cá
tuyết. Phương pháp này đã làm bùng nổ và tạo ra
một hướng đi mới.

Nhà máy của SCHAUMANN tại Eilsleben, Đức

Nhà máy của SCHAUMANN tại Feuchtwangen, Đức

Ngày nay tầm nhìn của ông vẫn là nền tảng cho chúng
tôi! Sự tư vấn tối đa từ các chuyên gia, các nghiên cứu
thực tế trong sản xuất an toàn tạo ra các sản phẩm hàng
đầu, cùng với kinh nghiệm và chuyên môn của các Công
ty SCHAUMANN trên thế giới đã hình thành nên cơ sở
cho khái niệm chăn nuôi kiểu SCHAUMANN.

Nguồn kiến thức! Sự góp sức của hơn 500 chuyên gia tư
vấn và các đối tác của SCHAUMANN với chuyên môn sâu
rộng trong lĩnh vực dinh dưỡng, vệ sinh và công nghệ
sản xuất thức ăn trong chăn nuôi. Từ đó, họ đưa ra các
giải pháp hữu hiệu cho người chăn nuôi.

Cung cấp tổng thể tốt! Chúng tôi dựa trên các quan niệm
thức ăn sẵn có; để cung cấp và hỗ trợ chăn nuôi hiệu quả,
bền vững, kinh tế và xem xét các tình huống riêng biệt.
Cơ sở để thực hiện điều này là chất lượng sản phẩm cao
– sự lựa chọn nguyên liệu kĩ càng, kiểm soát sản xuất
chặt chẽ và sử dụng phương pháp phối trộn tiên tiến để
tạo ra các sản phẩm tối ưu cho chăn nuôi.

NGHIÊN CỦA SCHAUMANN

Địa chỉ liên hệ
Schaumann Agri International GmbH

SẢN XUẤT CỦA SCHAUMANN
Được sản xuất tại SCHAUMANN! Chúng tôi có các cơ sở
sản xuất hiện đại ở Eilsleben, Feuchtwangen và Taufkir-
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Trại thực nghiệm Gut Hülsenberg, Đức

Hơn nữa, việc quản lý chất lượng của SCHAUMANN luôn
phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất.
SẢN PHẨM CỦA SCHAUMANN

Ví dụ về việc sản xuất thành công probiotic được cho
phép sử dụng trên thị trường EU, các chủng vi khuẩn
acid lactic trong chương trình ủ chua thức ăn chăn nuôi;
với các thành phần khác nhau tạo ra nhiều sản phẩm
đặc biệt và bên cạnh các chương trình bổ sung acid vào
thức ăn.

Tel. +49 41 01/2 18 53 00

Điều này bao gồm việc tạo ra các sản phẩm độc quyền
như các probiotic, các chủng vi khuẩn acid lactic, dạng
liên kết của các nguyên tố vi lượng hữu cơ, các sản phẩm
lên men và acid bổ sung.

TƯ VẤN CỦA SCHAUMANN

Đổi mới phương pháp! SCHAUMANN là người đi đầu
trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật: Kể từ khi thành lập,
Công ty SCHAUMANN liên tục đầu tư vào việc tối ưu hóa
chăn nuôi trong việc sản xuất và bảo quản thức ăn chăn
nuôi.

Nhà máy của SCHAUMANN tại Taufkirchen, Áo

chen, đây là điều kiện lí tưởng để chúng tôi sản xuất và
cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng mọi yêu
cầu của khách hàng về chất lượng để tạo ra sản phẩm
cuối cùng là thực phẩm.

Sản phẩm chủ chốt của chúng tôi được kết hợp từ các
hoạt chất và khoáng chất. Rất nhiều những sản phẩm bổ
sung cho nhu cầu thiết yếu của vật nuôi trong những
trường hợp điển hình như đang trong giai đoạn khai thác
bao gồm: acid thực phẩm, các probiotic, thức ăn lên men
và dạng liên kết của các nguyên tố vi lượng hữu cơ. Bên
cạnh đó, không thể bỏ qua chương trình thức ăn ủ chua
sinh học của chúng tôi.
SCHAUMANN QUỐC TẾ
Cùng nhau phát triển! Quan hệ giao lưu giữa các Công
ty cổ phần liên minh nông nghiệp AG đảm bảo động lực
thúc đẩy trong phát triển những sản phẩm mới cũng như
các quan niệm về sản phẩm. Từ đó không ngừng phát
triển sản phẩm của SCHAUMANN.

Hoạt chất SCHAUMANN

Bê và bò trưởng thành

Hiệu quả cao
ngay từ đầu

BÊ
Bê
KALVICIN PRO CV ATG
Bổ sung khoáng chất cho sự phát triển của bê
KALVICIN PRO CV ATG cung cấp các vitamin thiết yếu
chất lượng cao (vitamin A, D3, E và B), dạng liên kết của
các nguyên tố vi lượng hữu cơ AMINOTRACE, các khoáng
chất (Ca, P, Na, Mg), probiotic PROVITA LE và các sản
phẩm lên men CERAVITAL để đáp ứng nhu cầu của vật
nuôi non trong giai đoạn bú sữa và trong giai đoạn tiếp
theo.
Sử dụng với liều lượng 4% trong thức ăn. Luôn cung cấp
thức ăn tươi trong khẩu phần cho bê từ tuần thứ 2 và
đảm bảo cung cấp đủ nước.

PROVITA LE
Các probiotic đặc biệt dành cho bê
■ Bao gồm 2 chủng vi khuẩn axit lactic có hiệu lực
■ Tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột
■ Ức chế mầm bệnh
■ Cải thiện sức khỏe và phát triển của bê

AMINOTRACE
Phát triển sáng tạo dạng liên kết các nguyên
tố vi lượng hữu cơ
■
■
■
■

Khả năng hòa tan tốt nhất
Nồng độ tối ưu các nguyên tố vi lượng
Ổn định phức hợp nguyên tố vi lượng
Khả năng sinh học vượt trội

ZELLPRO
Phức hợp bảo vệ tế bào:

CERAVITAL
Sản phẩm lên men để:
■ Cải thiện quá trình lên men trong dạ cỏ
■ Tiêu hóa chất xơ hiệu quả
■ Tăng cường cung cấp năng lượng

B Ò T R ƯỞ N G T H À N H
Sản xuất sữa

BOVIN-S-KOMPLEX
Phức hợp thành phần nhằm:
■ Cải thiện cung cấp protein
■ Bổ sung thêm các protein sẵn có trong ruột
■ Giảm gánh nặng cho gan
■ Tăng hấp thu Mg và Se
■ Cải thiện tình trạng của vú và móng tốt hơn

ASS-CO FERM
Kết hợp probiotic với men để:

■

Hoạt động trao đổi vitamin E

■

Ổn định nồng độ pH trong dạ cỏ

■

Dạ cỏ và ruột non hấp thu Selen

■

Tăng sản lượng sữa

■

Nguyên tố vi lượng AMINITRACE bổ sung

■

Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào tối ưu

RINDAMIN MLF
Bổ sung khoáng và các nguyên tố vi lượng cho bò
trưởng thành
RINDAMIN MLF bổ sung vào khẩu phần ăn của bò sữa
trưởng thành với thành phần khoáng chất (canxi, phốt
pho, natri, magiê), nguyên tố vi lượng (kẽm, mangan,
đồng, i-ốt, selen, coban) và các vitamin (vitamin A, vitamin D3, vitamin E).
RINDAMIN MLF bao gồm nguyên liệu được lựa chọn đặc
biệt, đảm bảo độ ngon miệng cao và do đó hỗ trợ quá
trình tiêu hóa, lên men trong dạ cỏ và quá trình trao đổi
chất, giúp cho sức khỏe con vật tốt nhất và nâng cao khả
năng sinh sản.
Sử dụng với liều lượng 3 % trong khẩu phần ăn.

Bò trưởng thành

Đá liếm

B Ò T R ƯỞ N G T H À N H

ĐÁ L I Ế M
SCHAUMANN- Đá liếm

RINDAVIT 41 ASS-CO ATG
Bổ sung khoáng cho nhu cầu đặc biệt của vật nuôi
để đạt năng suất cao

SCHAUMANN-ĐÁ LIẾM dành cho bò trưởng thành và
bê với các khoáng chất và nguyên tố vi lượng cũng
như vitamin, đặt sản phẩm ở nơi chăn thả và trong
chuồng nuôi.

RINDAVIT 41 ASS-CO ATG bổ sung vào khẩu phần ăn của
bò sữa cao sản với nguyên tố vi lượng hữu cơ ở dạng liên
kết - AMINOTRACE, phức hợp bảo vệ tế bào ZELLPRO, kết
hợp probiotic với men ASS-CO FERM và kết hợp nguyên
tố vi lượng – vitamin BOVIN-S-KOMPLEX bên cạnh các
khoáng chất và vitamin thiết yếu.

RINDAVIT PRE-LICK ATG với AMINOTRACE
Dành cho bò thời kỳ cạn sữa, đặt sản phẩm ở nơi
chăn thả và trong chuồng nuôi.

RINDAVIT 41 ASS-CO ATG phù hợp với tỷ lệ Ca: P là 4:1
trong khẩu phần ngô ủ chua, đảm bảo hấp thụ thức ăn
tốt và kích hoạt tăng cường trao đổi chất cho năng suất
cao, khả năng sinh sản an toàn tốt, cải thiện tình trạng
móng và vú.

Hàm lượng canxi thấp và phốt pho cao, vitamin và dạng
liên kết của các nguyên tố vi lượng hữu cơ AMINOTRACE (kẽm, mangan, đồng).
RINDAMIN JUNIOR-LICK ATG với AMINOTRACE
Đá liếm đặc biệt dành cho bê, đặt sản phẩm ở nơi
chăn thả và trong chuồng nuôi.

Sử dụng liều lượng tối đa 300g/con/ngày, tùy thuộc vào
sản lượng sữa.

Cung cấp vitamin, đặc biệt vitamin B và dạng liên kết của
các nguyên tố vi lượng hữu cơ AMINOTRACE (kẽm và
đồng) được điều chỉnh phù hợp theo sự phát triển của
dạ cỏ.

RINDAVITAL VK ATG
Sản phẩm đặc biệt để phòng bệnh sốt sữa
RINDAVITAL VK ATG đảm bảo bổ sung cho bò thời kỳ
cạn sữa với nhiều hàm lượng phốt pho cao và canxi
thấp, dạng liên kết của các nguyên tố vi lượng hữu cơ
- AMINOTRACE và cung cấp vitamin chất lượng cao A,
D3 và E.
RINDAVITAL VK ATG ngăn ngừa bệnh sốt sữa, giảm nguy
cơ viêm vú, viêm nhau thai giảm và tăng cường chất
lượng sữa non.
Sử dụng liều lượng từ 100-150g/con/ngày ở ba tuần
mang thai cuối.
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