
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minerálně – vitaminová doplňková směs pro moderní typy prasnic 
 
Doporučené použití  
Speciální MVDS pro zlepšení parametrů reprodukce prasnic, mléčnosti a růstové schopnosti selat. 
 

OBSAH ÚČINNÝCH LÁTEK V 1 KG MVDS 
 obsah měrná  

jednotka 
 obsah měrná  

jednotka
 Se 1 mg Vitamín A 60 000 m.j. 
Cu 50 mg Vitamín E 300 mg 
Mn 500 mg Kyselina listová 150 mg 
Zn 1000 mg Chlorella kessleri 80 g 
Fe 1000 mg Nosič pšeničná mouka 
I 4,5 mg    

Jód je vázán chelátově (v biomase řasy chlorella kessleri),  
ostatní stopové prvky jsou ve formě proteinátů. 

 
Bioplexy + Sel-plex 

Optimálním vyvážením nejúčinnějších forem 
stopových prvků lze pozitivně ovlivnit 
reprodukční proces prasnic: 

- lepší projevy říje 
- hormonální stav prasnice 
- optimální průběh ovulace 
- stav dělohy 
- vývoj embryí a nižší embryonální mortalitu 
- plodnost prasnic 
- vitalitu selat 
- mléčnost prasnic 
- hmotnost selat při odstavu a následnou 

růstovou schopnost 
 
Kyselina listová 

Dle posledních poznatků má kyselina listová 
pozitivní vliv na snížení embryonální mortality. 
Množství obsažené v UNIREPRO PK vhodně 
doplňuje potřebnou denní dávku. 

Chlorella kessleri 
 Sladkovodní řasa Chlorella kessleri svým 

unikátním složením podporuje mitotickou 
aktivitu buněk, čímž ovlivňuje rychle rostoucí 
tkáně. Má tedy pozitivní vliv na ovulaci a její 
spontánnost. Zlepšuje zabřezávání prasnic a 
jejich plodnost. Dále podporuje imunitní stav 
zvířete a odolnost vůči působení stresových 
vlivů. Je přirozeným zdrojem karotenoidů, 
zejména β-karotenu. 

  Vysoká dávka této řasy je doplněna o chelátově 
vázaný jód, který je velmi důležitý pro činnost 
štítné žlázy a sekreci tyroidních hormonů, které 
ovlivňují intenzitu metabolismu a v době vypětí 
organismu během laktace mají pozitivní vliv na 
produkci mléka.  

 
Vitamíny A, E 

Kombinací těchto vitamínů je vhodně doplněn 
pozitivní vliv ostatních složek na reprodukci 
prasnic. 

 
Dávkování:  0,1 kg/kus/den 
  U prasnic od porodu (popřípadě od zastájení na porodnu) do zapuštění.  
 
Doba použitelnosti: 2 měsíce od data výroby 
Balení: papírové vícevrstvé pytle a 20 kg       


