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Chcąc uzyskać zdrowe, bez biegunek i wzdęć 
cielęta,  i uzyskiwać  wysokie przyrosty musi-
my zrozumieć, a następnie wykorzystać fakt, 
iż na samym początku swojego życia mają one 
budowę przewodu pokarmowego bardziej zbli-
żoną do zwierząt monogastrycznych. Dopiero 
po pewnym okresie rozwijają się u nich prze-
dżołądki mające zdolność rozkładu pasz struk-
turalnych. Jak więc je żywić aby uzyskać suk-
ces hodowlany? Jaką wybrać paszę? Czy warto 
oszczędzać na tej grupie zwierząt? 

Hodowcy, dla których ważne są maksymalne 
przyrosty cieląt decydują się na pasze o wyso-
kich parametrach, jednak wówczas borykają się 
z problemami ze strony układu trawiennego. 
Chcąc mieć zdrowe zwierzęta możemy „odchu-
dzić” paszę, ale wówczas nie uzyskamy zamie-
rzonych przyrostów Dlaczego się tak dzieje? 
Odpowiedź jest bardzo prosta. O wszystkim de-
cyduje strawność użytych komponentów. Każ-
dy z nas widział niemowlaka jedzącego chrup-
ki kukurydziane. Są one bezpieczne, smaczne 
i zdrowe. Ta samo zboże, nie poddane proce-
sowi ekstruzji, jest  produktem o diametralnie 

innej strawności. Tak przygotowane  surowce  
możemy „zamknąć” w granulacie, będziemy 
mieli wysoką strawności jednak, w przypad-
ku zwierząt, również ważna jest jego forma fi-
zyczna. Działa ona często jako naturalny bufor. 
Aby uzyskać szybki wzrost przedżołądków mu-
simy wprowadzać do dawki większe cząstki 
pasz, które poprzez mechaniczne drażnienie 
będą przyczyniały się do ich szybszego rozwo-
ju. Dlatego wykorzystuje się m.in. całe ziarna 
zbóż. Jest to rozwiązanie połowiczne, ponie-
waż wpływ ich na mechanoreceptory jest nie-
podważalny, charakteryzują się jednak niską 
strawnością. 

W produktach linii CHRUPKA połączyliśmy 
rewelacyjną strawność, z odpowiednią formą 
fizyczną. Obok chrupek część mieszanki sta-
nowi granulat zawierający brakujące składni-
ki pokarmowe. Kluczową rolę odgrywa w nim 
także O-MEGA L. Jak określa go wielu hodow-
ców jest „wytrychem” żywieniowym zarówno 
dla cieląt jak i dorosłych zwierząt. Podstawo-
wym surowcem użytym do jego produkcji jest 
ekstrudowane siemię lniane, bogate w kwa-

sy omega-3. Samo siemię działa „leczniczo” na 
przewód pokarmowy. Musimy jednak pamię-
tać, aby nie podawać go surowego, ponieważ 
zawiera kwas pruski -bardzo szkodliwy dla 
zwierząt. Ważnym  elementem wchodzącym 
w skład O-MEGI L są pektyny, które usprawnia-
ją perystaltykę przewodu pokarmowego oraz 
wiążą metale ciężkie dostające się do organi-
zmu. Uzupełnieniem gotowej paszy są wysokiej 
jakości śruty białkowe, zapewniające rosną-
cym zwierzętom, odpowiednią podaż białka 
i aminokwasów. Wyselekcjonowane metabolity  
drożdży dodatkowo usprawniają prawidłowy 
rozwój układu trawiennego. Całość mieszanki 
jest uzupełniona w odpowiedni kompleks mi-
neralno-witaminowy.

Chcąc uzyskać zdrowe i silne  cielęta musimy 
świadomie wybierać takie narzędzie jakim jest 
idealna pasza typu starter. Powinna ona cha-
rakteryzować się rewelacyjną strawnością oraz 
odpowiednią strukturą.  Kryteria te spełnia,  
„CHRUPKA – pasza dla cieląt”.
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- biegunkom i wzdęciom u cieląt


