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Katalog produktów dla owiec, 
kóz i zwierzyny płowej
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mieszanka  
mineralna

04/16 BERGIN® BERGIN® HOHMIN® KULMIN® HOHMIN® KULMIN® KULMIN® KULMIN®

Milch L Lämmer-
kraft

Schafe und 
Ziegen

Schafe 
Vial

Ziegen SZW SZH-OLB SZ-Mineral-
-OLB

skład: 0490 0442 M813 0418 Y830 0456 0390 0391

wapń % 1,0 1,3 16,5 18,0 17,0 15,0 16,0 21,0

fosfor % 0,7 0,5 5,0 5,0 8,5 4,0 4,0 5,0

magnez % - - 8,5 4,0 7,5 4,0 4,0 4,0

sód % 0,5 0,3 8,5 9,0 6,5 9,0 8,5 9,0

białko % 22,0 18,0 – – – – – –

tłuszcz % 20,0 3,5 – – – – – –

włókno % 0,1 8,0 – – – – – –

popiół % 8,0 8,0 91,1 87,6 90,0 81,6 83,4 94,6

1 kg mieszanki 
zawiera:

witamina A IE 25.000 10.000 500.000 600.000 500.000 500.000 500.000 550.000

witamina D3 IE 4.000 2.000 50.000 85.000 50.000 85.000 85.000 100.000

witamina E mg 200 500 600 3.000 600 1.000 1.000 1.000

witamina C mg 300 150 – – – – – –

miedź mg 8 6 – – – – – –

żelazo mg 100 80 – – – – – –

kobalt mg - 0,2 35 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0

cynk mg 45 30 2.000 8.000 2.000 4.000 4.000 4.000

mangan mg 30 25 800 2.000 800 2.000 2.000 2.000

jod mg 0,2 0,5 125 100,0 100,0 100,0 125 100,0

selen mg 0,2 0,2 50 50 40 40 40 40

saccharomyces  
cerevisiae, E 1702 KBE 2 x 109

Dawkowanie:

Jagnięta
200 g 

proszku/   
1 litr wody

100 - 
1500 g

25 g lub  
1 % SM

25 g lub  
1 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

Koźlęta
150 g 

proszku/   
1 litr wody

100 -  
500 g

25 g lub  
1 % SM

25 g lub  
1 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

Kozy mleczne 25 g lub  
1 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

Owce mleczne 25 g lub  
1 % SM

25 g lub  
1 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

Sarny, jelenie, 
daniele, muflony

150 g 
proszku/   

1 litr wody

100 -  
500 g

25 g lub  
1 % SM

25 g lub  
1 % SM

25 g lub  
1,2 % SM

LISTA PRODUKTÓW
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ZABEZPIECZENIE PIERWSZYCH POTRZEB/PRODUKTY SPECJALNE

Jagnięta rodzą się praktycznie bez odporności własnej. Pierwsze ciała odpornościowe otrzymują z pierwszymi łykami 
siary matki, którą noworodki powinny jak najszybciej i w wystarczającej ilości pobrać, aby nabyć odporność na cho-
roby występujące w środowisku ich przebywania.

BERGIN® Globulac L 0636  Puszka 500 g  

Dla jagniąt owiec i kóz:
Preparat siarozastępczy dla jagniąt lub dodatek immunoglobulin, gdy ilość siary matki jest  
niewystarczająca lub jest kiepskiej jakości. 
BERGIN® Globulac L gwarantuje szerokie spektrum ochrony jagniąt dzięki wysokiej koncentracji  
ciał odpornościowych, w ten sposób wspierany jest rozwój naturalnej odporności jak również gwaranto-
wane jest uzupełnienie witamin, żelaza i selenu.
50 g BERGIN® Globulac L rozpuścić w 100 ml ciepłej wody i jak najszybciej po urodzeniu  
podać w butelce ze smoczkiem, temperatura mieszania max. 40° C, temperatura pojenia 39° C. 
Przy braku mleka matki należy do odpajania jagniąt użyć preparat mlekozastępczy BERGIN® Milch L.
Koźlęta sarny, muflona i cięlęta jelenia i daniela:
Noworodki sarny, które nie mają dostępu do mleka matki powinny być odpajane do 3 dnia życia wyłącz-
nie przy pomocy BERGIN® Globulac L. Przy masie 1.600 g powinno się je odpajać co 2 godziny. 
Od 4 dnia powoli wycofywać BERGIN® Globulac L, a w to miejsce wprowadzać preparat mlekozastępczy 
BERGIN® Milch L. Dla 1 koźlęta należy przeznaczyć 1 puszkę BERGIN® Globulac L.

BERGIN® Lämmerfit 0489 Tubostrzykawka 24 ml  

Odpornościowa szczepionka doustna z praktycznym iniektorem dozującym.
Idealna dla jagniąt, koźląt i cieląt zwłaszcza z ciąż mnogich oraz dla słabszych noworodków. 
Wysoko skoncentrowana siara oraz białko jaja kurzego – to immunoglobuliny o szerokim  
spektrum działania podnoszące niezbędną do życia odporność bierną młodego organizmu. 
Wysoce aktywne witaminy (A, D3,E) oraz żelazo i selen w postaci wiązań organicznych (chelaty) wzmac-
niają skórę, błonę śluzową, odporność organizmu, witalność oraz wzrost i rozwoj. 
Mocno skoncentrowane probiotyczne szczepy bakterii kwasu mlekowego zapewniają zdrową, stabilną 
florę jelit i wspomagają proces trawienia zabezpieczając przed biegunkami. 
Cukier gronowy, specjalne kwasy tłuszczowe oraz Lecytyna zapewniają szybko dostępną  
energię, siłę oraz witalność.
BERGIN® Lämmerfit – ważny element dla wsparcia intensywnego rozwoju jagniąt.
Stosowanie dla jagniąt i  koźląt:
podać 4 ml najlepiej w ciągu pierwszych 3 godzin życia bezpośrednio po podaniu siary. 
Temperatura podania: 
20°C do 30°C. Przy zwierzętach z problemami kolejne dawki podać w  3 i 7 dniu życia każdorazowo po-
dając tylko 1 dawkę 4 ml. Gdy występują biegunki uwarunkowane zaburzeniami przewodu pokarmowego 
podać 1 lub 2 dawki po 4 ml w ciągu dnia.

BERGO®-Pect 0812 Wiaderka 2,5 kg / 5 kg / Worek 10 kg

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla jagniąt do stabilizacji statusu elektrolitycznego oraz  
wodnego młodych zwierząt - zapobiegająca występowaniu biegunek u młodych jagniąt i koźląt

BERGIN® Lytopect 0482  Wiaderka 4 kg / 8 kg

Preparat elektrolityczny do zastosowania jako zamiennik mleka przy ciężkich biegunkach.  
Zawiera specjalnie przygotowane pektyny, które przy biegunkach regulują gospodarkę elektrolityczną 
organizmu i szybko dostarczają łatwo dostępną energię. BERGIN® Lytopect zatrzymuje zagrażający życiu 
ubytek płynów i soli mineralnych, wzmacnia własny mechanizm obronny organizmu.
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PREPARAT MLEKOZASTĘPCZY/MIESZANKI TREŚCIWE

BERGIN® Milch L 0490  Worek 10 kg / 25 kg

Pełnoporcjowy specjalny preparat mlekozastępczy dla jagniąt i koźląt przy braku lub niedoborze mleka 
matki lub przy odchowie noworodków bez matek. 
BERGIN® Milch L można skarmiać bezpośrednio po okresie siarowym.
Zawiera odtłuszczone mleko w proszku i bardzo wysoką koncentrację energii, co gwarantuje bardzo 
dobrą pobieralność i intensywny wzrost i rozwój jagniąt i koźląt. Zawarta w nim kombinacja witamin i 
mikroelementów wspiera intensywnie budowanie odporności własnej młodych zwierząt.
BERGIN® Milch L dawkujemy dla jagniąt w ilości 200 g na 1 litr wody, w ostatnim tygodniu odpajania 
można zmniejszyć dawkę do  150 g/l wody. 
BERGIN® Milch L dawkujemy dla koźląt w ilości 150 g na 1 litr wody, w  
ostatnim tygodniu odpajania można zmniejszyć dawkę do  130 g/l wody.
Preparat mlekozastępczy rozpuszczamy w wodzie i mieszamy przy pomocy trzepaczki. 
BERGIN® Milch L. Preparat ten jest w pełni przygotowany do skarmiania w automatach do odpajania.

Plan odpajania i karmienia:
Tygodnie życia Odchów (bez matek) jagnięta i koźlęta Opas jagniąt

BERGIN® Milch L 
 (l/dzień)

BERGIN® Lämmerkraft  
(g/dzień)

BERGIN® Milch L  
(l/dzień)

BERGIN® Lämmerkraft 
(g/dzień)

1. - 2. dzień Siara - Siara -

3. - 7. dzień 0,5 - 1,0 - 1 -

2 1,5 20 1,0 - 1,5 20

3* 2,0 50 2,0 50

4 2,5 100 2,5 100

5 2,5 150 2,5 200

6 2,5 200 2,5 300

7 2,0 250 2,0 400

8 - - 1,5 500

9 - - 1,0 600

10 - - - 800

11 - - - 1000

12 - - - 1200

BERGIN® Lämmerkraft 0442  Worek 25 kg

Mieszanka treściwa dla odchowu i tuczu jagniąt oraz dla maciorek w laktacji, bogato wyposażona w 
składniki pokarmowe, szczególnie smaczna i zawierająca wiele ciekawych komponentów.
BERGIN® Lämmerkraft zawiera termicznie otwarte siemię lniane i jest bogata w kwasy tłuszczowe Ome-
ga-3, które są ważne dla zdrowia skóry, połysku wełny, prawidłowego trawienia i optymalnej odporności 
na choroby.
Dawkowanie dla jagniąt ssących do 500 g/dzień, jagnięta w tuczu do 1,5 kg/dzień a mamki w laktacji do 1 
kg/dzień – zależnie od wydajności i rodzaju paszy objętościowej.

BERGIN® Leinex Plus 0171  Worek 25 kg

Specjalna mieszanka paszowa uzupełniająca dla owiec i kóz z ekstrudowanym siemieniem lnianym, boga-
ta w kwasy tłuszczowe Omega-3.
Na zdrowie, wydajność i rozród można efektywnie wpływać poprzez skład dawki pokarmowej.  
W związku z tym dodatek kwasów tłuszczowych Omega-3 przybiera coraz bardziej na aktualności.
BERGIN® Leinex plus zawiera hydrotermicznie otwarte, bardzo dobrze strawne ekstrudowane siemię lnia-
ne, kwasy tłuszczowe Omega-3 z oleju lnu występują w wysoko strawnej formie, dobrze fermentujące 
włókno oraz specjalne materiały śluzowe działają dietetycznie i wspierają trawienie. Bogata w 
składniki pokarmowe mąka z wafli i termicznie otwarte zboża dostarczają wiele energii, np. dla 
maciorek i kóz na początku laktacji.
50 do 250 g na szt./dzień.

Jagnięta:  200 g proszku 
na 1 litr wody  
Koźlęta:  150 g proszku 
na 1 litr wody

temperatura mieszania:  
ok. 40 °C ; temperatura 
pojenia:  ok. 38 °C
* W 1 - 2 tygodniu życia 
pójło podajemy 3 - 4 
krotnie dziennie, od 3 
tygodnia 2 krotnie. 
Siano do swobodnego 
pobierania do 400 g/
dzień. Odsadzanie 
jagniąt od pójła przy 
pobraniu paszy treściwej 
w ilości ok. 250 g/dzień.
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MIESZANKI MINERALNE

Podanie mieszanki mineralnej powoduje poprawę wyników rozrodu, zdecydowane poprawienie rozwoju młodych 
zwierząt, wysokie dobowe przyrosty masy ciała przy zachowaniu dobrej jakości i wysokich walorów smakowych tusz 
po uboju.

KULMIN® Schafe Vital 0418  Worek 25 kg

Mieszanka mineralna klasy premium dla stada zarodowego (maciorki, tryki, etc.) zawierająca 
wysoki poziom witaminy E, selen w formie związanej organicznie – seleno-drożdży oraz anty-
oxydanty.

Dodatek witaminy E w kombinacji z optymalnym zaopatrzeniem w selen intensywnie wzmacnia 
system immunologiczny zwierząt, rozród i zdrowotność gruczołu mlecznego. Zaopatrzenie w 
selen u owiec przez pasze objętościowe bardzo często jest niewystarczające, a zwłaszcza w 
terenach, gdzie gospodarka na użytkach zielonych jest prowadzona ekstensywnie.
Dlatego należy stosować do 25 g/dzień lub 1,2 % w dawce dziennej.
Można stosować dla zwierzyny płowej.

HOHMIN® Schafe & Ziegen M813  Worek 25 kg

HOHMIN® Schafe & Ziegen to specjalna mieszanka mineralna do sporządzania pełnowarto-
ściowej paszy treściwej dla owiec i kóz na bazie komponentów wyprodukowanych we własnym 
gospodarstwie. 

Zawiera bogaty skład witamin, makro i mikro- elementów a zwłaszcza ważnego dla nich selenu. 
Odpowiednia ilość cynku stymuluje zdrowotność racic. Mieszanka przeznaczona dla owiec – 
matek w trakcie karmienia jak również dla odchowywanych jagniąt i koźląt.

Stosowanie do 25 g/dzień lub 1,2 % w dawce dziennej.
Można stosować dla zwierzyny płowej.

HOHMIN® Ziegen Y830 Worek 25 kg

Specjalistyczna mieszanka mineralna dla kóz mlecznych będących w laktacji.  
Zawiera odpowiedni dla kóz bardzo wysoki poziom makroelementów a zwłaszcza fosforu. 

Odpowiednio zbilansowany zestaw dobrze przyswajalnych witamin oraz mikroelementów a 
zwłaszcza selenu gwarantuje dobrą odporność zwierząt oraz ich długowieczne użytkowanie.

Stosowanie do 25 g/dzień lub 1,2 % w dawce dziennej.

KULMIN® SZ Mineral-OLB 0391     Worek 25 kg

Mieszanka mineralna przeznaczona dla owiec i kóz hodowanych. Nadaje się do stosowania w 
gospodarstwach ekologicznych. 
Mieszanka zawiera wartościowe minerały, mikroelementy oraz witaminy do uzupełnienia pasz 
objętościowych. 

Stosowanie do 25 g/dzień lub 1,2 % w dawce dziennej.
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LIZAWKI

KULMIN® SALZLECKSTEIN-OLB 6026 Kostka 10 kg

Lizawka przeznaczona dla owiec i kóz hodowanych. 
Kostka solna zawierająca jod do swobodnego pobierania w oborze lub na pastwisku. 
Nadaje się również do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. 

KULMIN® MINERALLECKSTEIN-OLB 0326 Kostka 10 kg

Lizawka przeznaczona dla owiec i kóz hodowanych. 
Kostka mineralna zawierająca oprócz soli dodatkowo wapń, magnez i mikroelementy: mangan, 
cynk, jod, kobalt i selen.
Nadaje się również do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Można stosować dla zwie-
rzyny płowej.

KULMIN® SZW 0456         Wiadro 10 kg / 25 kg 

Mieszanka składem odpowiadająca produktowi KULMIN Schafe w postaci wygodnej do sto-
sowania miski 10 kg lub wiadra 25 kg. Lizawka jest bardzo smaczna przez specjalny dodatek 
melasy i suszonej pulpy owocowej.
Można stosować dla zwierzyny płowej.

KULMIN® SZH-OLB 0390            Wiadro 25 kg 

Specjalna lizawka mineralno witaminowa przeznaczona dla owiec, kóz oraz dziczyzny. 
Nadaje się do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. 

Minerały możemy uzupełnić przez dodatek do paszy treściwej lub podając osobno w formie pełnowartościowej lizawki. Codzienne 
uzupełnianie minerałów, witamin i mikrolelementów jest w przypadku owiec, kóz i dziczyzny przebywającej na pastwisku lub w 
budynku wolnowybiegowym niejednokrotnie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Nieregularne i niewystarczające poda-
wanie tych składników powoduje pogorszenie zdrowia zwierząt, problemy z rozrodem ograniczenie możliwości produkcyjnych i 
skrócenie czasu ich użytkowania. 
Odpowiedzią na te problemy jest podanie wygodnej w użyciu lizawki. Można je podać bezpośrednio na lub obok stołu paszowego,  
na wybiegu lub na pastwisku do samodzielnego pobrania. Zwierzęta pobierają same odpowiednią ilość minerałów nie powodując 
przy tym praktycznie żadnych strat mieszanki.
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 HIGIENA

BERGO CuraDes plus® 6006  Worek 25 kg, BigBag 400 kg / 1000 kg

BERGO CuraDes plus® jest wysoko zasadową zasypką do dezynfekcji obiektów inwentarskich.

Podnosi pH i w ten sposób działa bakteriobójczo na między innymi E. Coli, pałeczki ropne 
Pseudomonas oraz szczepy paciorkowców z grupy Streptococcus.  

Powierzchnie legowisk jak i korytarze przepędowe oraz ściółka są suche a dzięki temu nie  
pozwalają na rozmnażanie się much i innych insektów. 

BERGO CuraDes plus® nadaje się również świetnie do suchej kąpieli racic u owiec i kóz. Dzięki 
takiemu zabiegowi struktura racicy staje się bardziej wytrzymała i twardsza, dodatkowo tym 
zabiegiem przyśpieszamy procesy gojenia wszelkich ran i chorób w obrębie racic. 

BERGO CuraDes plus® jest neutralny dla skóry dzięki dodatkowi glinki cynkowej i dlatego może 
być w ciągłym użytku. Bardzo drobna struktura produktu gwarantuje idealne pokrycie traktowa-
nych powierzchni przy bardzo niskim zużyciu produktu.  
Nadaje się również do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. 

BERGO CuraDes plus® jest Biocydem i służy jako zasypka do poprawy  
higieny w pomieszczeniach inwentarskich, BAuA-Reg.-Nr.: N-38286 

BERGO® CuraMol 0632         Worek 25 kg

Naturalny środek w formie proszku do higieny pomieszczeń  
inwentarskich zawierający olejki eteryczne. 

Posiada bardzo duże zdolności pochłaniania wilgoci co powoduje intensywne osuszanie 
traktowanych powierzchni, ogranicza uwalnianie amoniaku do atmosfery budynku, skutecznie 
eliminuje ze środowiska niepożądane bakterie oraz przerwany zostaje łańcuch infekcji.

Butelka do ręcznego odpajania jagniąt i koźląt 0697 

Do pierwszego odpajania z BERGIN® Globulac L lub preparatem mlekozastępczym Milch L.

Wiadro do odpajania 0655 

Wiadro o pojemności 8 litrów do odpajania jagniąt i koźląt wyposażone w specjalny zawór i 
smoczek. 

Smoczek dla jagniąt i koźląt 0669 (bez zawora) 

Nadaje się do butelki jak i wiadra

Zawór do wiadra 0642  

Bez smoczka.

Uchwyt mocujący wiadro do odpajania na ścianę 0630  

Urządzenia i wyposażenie
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P R O G R A M Y  J A K O Ś C I 
DIN ISO 9001 · HACCP
DLG-Gütezeichen · A-Futter  
QS-zertifiziert · Öko-zertifiziert  
GMP+ - anerkannter Betrieb 
pastus+O AMA-Gütesiegel
· Certyfikat - wolne od GMO ·

Bergophor Futtermittelfabrik
Dr. Berger GmbH & Co. KG
95326 Kulmbach · Tel. +49 9221 806-0

www.bergophor.pl
michal.suchy@bergophor.pl · Tel. +48 602 28 49 27

slawomir.jaksim@bergophor.pl · Tel. +48 510 06 44 01

Użytkownicy naszych produktów mogą się 
ubiegać o certyfikat

Na nasze produkty posiadamy aktualnie następujące certyfikaty:


