
Dzīvnieku 
barība

ZeoFeed

Drošs dzīvnieku 
barības līdzeklis

ZeoFeed
visiem dzīvnieku barības 
veidiem

ZeoFeed dzīvnieku barībā saista ūdeni 
     nodrošina sausu un beramu dzīvnieku barību

ZeoFeed nodrošina dzīvnieku barības mitruma stabilitāti 
     uzlabo dzīvnieku barības sajaukšanās, veidošanās spēju
     novērš dzīvnieku barības maisījumu inficēšanos ar pelējumu un mikotoksīniem
     nodrošina amonjaka sasaisti, efektīvāku dzīvnieku barības enerģijas 
     izmantošanu produktīvām dzīvnieku īpašībām

ZeoFeed novērš kunkuļu veidošanos 
(kunkuļi rada mikrobiālās  inficēšanas risku)

Kvalitatīvas barošanas pamats
(efektīva lopbarības enerģijas izmantošana)

DROŠS DZĪVNIEKU 
BARĪBAS LĪDZEKLIS

Lopbarības ražošanas process:
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ZeoFeed
unikāla dabīga izejviela visiem dzīvniekiem

Produkta ZeoFeed sastāvs/struktūra

ZeoFeed ir dabīgais klinoptilolīts, hidratēts kristāliskās struktūras alumosilikāts. Pateicoties 
šāda veida struktūrai, klinoptilolīts veido lielu daudzumu kanālu, poru un dobumu. Šīs poras ir 
noderīgas katjonu apmaiņas kapacitātei (EUP), kas klinoptilolītam ir specifiska. Tā kā 
klinoptilolīta virsmai ir negatīvs lādiņš, ZeoFeed ir afinitāte uz pozitīvi uzlādētiem elementiem 
vai molekulām. Īpaša afinitāte klinoptilolītam ir uz: amonjaka (NH ) molekulām, amonija 3

+ + 2+ 2+ 2+ 2+ 2+joniem (NH ), ūdeni (H O), smago metālu joniem (Pb ; Hg ; Cd ; Cs ; Co ; Ni ) un gāzu 4 2 2

molekulām (CO; CO ; N ; H S; C H ). Klinoptilolīta poru  diametrs ir 400 pm (0,4 nm = 4 Å), 2 2 2 2 2

tāpēc molekulas ar diametru < 400 pm var tik piemeklētas struktūras  iekšienē,  un molekulas 
ar diametru  > 400 pm  ar poru diametru nav savienojamas. 

Dažādu molekulu diametru salīdzinājums

Vienību tulkojumi:
-10 -121 Å angstrēms = 100 pm (0,1 nm ) = 1x10 m      1  pm pikometrs = 1x10 m

-9 -61 nm nanometrs = 1x10 m = 1 000 pm                  1 ųm mikrometrs = 1x10 m = 1 000 nm

Molekulu diametri  > 400 pm :
glikoze    mp 000 1 =    
g   mp 000 4 = saleivmutlablo sārālubol
vitamīni B , B  = 55 000 000 pm1 2

Iedarbības/lietošanas mehānisms gremošanas procesā 

Gremošanas procesa laikā ZeoFeed zarnās uztver elementus  ar pozitīvu lādiņu, pret  kuriem 
tam ir afinitāte. Īpaša afinitāte nozīmē, ka ZeoFeed selektīvi sasaista amonjaka jonus, ūdens 
molekulas, smago metālu jonus, gremošanas metabolītus  (sērūdeņradi, merkaptānu, oglekļa 
dioksīdu) un toksīnus. Gremošanas  process  notiek šķidrā vidē, kurā ZeoFeed, izejot caur 
gremošanas traktu,  pagarina lopbarības uzturvielu  rezorbcijas un izmantošanas laiku un, 
pateicoties  savai unikālajai jonu apmaiņas spējai, uztver nevēlamos gremošanas toksīnus un 
metabolītus.

Vai  ZeoFeed var  uztvert aminoskābju,  vitamīnu molekulas?

ZeoFeed neuztver un nav spējīga uztvert lielas molekulas ar diametru  > 400 pm  klinoptilolīta 
iekšējās struktūras diametru (kanālu un dobumu) lielumu un tādu lielo molekulu diametru 
lielumu atšķirības dēļ, kā vitamīni un aminoskābes.

insulīns = 5 000 pm
vitamīni A,E = 700 000 pm 

aminoskābes   mp 008 = 
tipisks vīruss = 75 000 pm 

+Na  
2-S   

+NH   4
+Cs   

H O 2

N   2

86 pm  
184 pm  
110 pm 

  mp 37
  mp 082

+K   
2- O  

2+Pb   
2+Co   

H S 2

C H  2 2

114 pm
167 pm 
103 pm
360 pm 
280 pm 

=
=
=
=
=
= 

116 pm   
170 pm   
175 pm  

   mp 561
282 pm

   mp 003

152 pm   
126 pm   
132 pm   

  mp 071
    mp 063

240 pm

=
=
=
=
=
= 

2+Mg  
2-Se   
2+Hg  

2+Ni   
CO  

=
=
=
=
=

2+Ca  
-Cl  

2+Cd  
NH  3
CO  2

=
=
=
=
=

Jonu/molekulu diametri  < 400 pm:
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ZeoFeed ar savām jonu apmaiņas spējām vienlaikus atrodas tiešā kontaktā ar uzturam 
2+ + + 2+svarīgiem joniem (Ca ; Na ; K ; Mg ... u. c.). Šo jonu diametrs ir saderīgs ar produkta 

ZeoFeed poru izmēriem, tāpēc var rasties to uztveres draudi, bet šie joni uzreiz tiek 
nomainīti uz molekulām un joniem, pret kuriem ZeoFeed ir prioritārā afinitāte un kas selektīvi 
sasaista amonjaku, brīvo ūdeni, toksīnus, smagos metālus. Selektīvā sasaistīšana ir vērtīga 
produkta ZeoFeed īpašība. ZeoFeed pagarina gremošanas procesa laiku – vairāk laika atvēl 
nomaiņai, kas norisinās šķidrā vidē zarnās, kur ir pietiekama molekulu ar īpašu afinitāti pret 
produktu ZeoFeed koncentrācija. 1 kg ZeoFeed var uztvert no 15 līdz 23 g amonjaka. 

Uzturam svarīgo jonu diametrs ir < 400 pm. Vai tad ZeoFeed tos  
var uztvert?

ZeoFeed produkta izmantošana lopbarības ražošanā dzīvnieku organismam palīdz uztvert 
toksiskas un metaboliskas vielas, kuras tam uzbrūk, pateicoties tam organisms saglabā 
enerģiju (kas bez produkta ZeoFeed tiktu patērēta) dzīvnieku produktivitātes un imunitātes 
uzlabošanai. 

Kādā veidā  ZeoFeed var uzlabot dzīvnieku produktivitāti?

Premiksu izstrāde: ZeoFeed tiek izmantots kā nesējs premiksam, kā pretsalipes līdzeklis 
premiksa izgatavošanā. ZeoFeed ir ķīmiski inerts pret sajaukšanos ar citām sastāvdaļām 
premiksa ražošanā. ZeoFeed ir drošs nesējs (vienādas kvalitātes parametri visu gadu, vienāds 
sajaukšanai paredzēto daļiņu lielums, pastāvīgi zema cena). 
Lopbarības maisījuma ražošana: paredzēts homogēnai sajaukšanai, aizsargā pret mitrumu, 
gatavo lopbarības maisījumu uzglabāšanas laikā samazina inficēšanos ar pelējumu, 
pretsalipes efekts ir laba manipulācija ar lopbarību rūpnieciski uzstādītos 
transportlīdzekļos, amonjaka apjoma samazināšanas efekts dzīvnieku zarnās un pazemināts 
smakas līmenis staļļos, tehnoloģiskā piedeva lopbarības ražošanā – veicina lopbarības 
sajaukšanos un plūsmu.
Īpašas lopbarības izstrādāšana: produkts vēdera stabilitātei (pH), pretcaurejas produkti, 
produkti, kas stimulē imunitātes sistēmu, produkti, kas sasaista mikotoksīnus.

Preparāta  ZeoFeed  pielietošana dzīvnieku barībā

ZeoFeed – 100 % dabīgs minerāls - silikāts bez pelējuma, baktēriju klātbūtnes, kas ir bīstami 
augu izcelsmes produktos.
ZeoFeed – drošs produkts: regulāra kvalitātes kontroles sistēma ražotājrūpnīcā (smagie 
metāli, dioksīni, PCB, mikrobioloģija), bez ĢMO un dzīvnieku izcelsmes produktiem.
ZeoFeed – ilgs glabāšanas laiks, saglabā nemainīgas īpašības, nedegradē uz metabolītiem, 
viendabīga struktūra.
ZeoFeed – ir pieejams ar dažādiem daļiņu izmēriem atkarībā no lopbarības ražošanas tipa un 
ražotājrūpnīcas tehnoloģiskajām iespējām.

Maksimālā preparāta ZeoFeed deva: 1 %

ZeoFeed
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ZeoFeed
efekts, pievienojot lopbarībai

GREMOŠANA
· bufera efekts uz vēdera saturu, pH stabilitāte – samazina acidozes draudus,
· amonjaka  rezorbcija vēderā – samazina urīnvielas iekļūšanu pienā;
· palielina neaizstājamo taukskābju apjomu – protositēzei; palielina propionāta 
  apjomu = piena produkciju;
· veicina lēnāku barības pārvietošanos gremošanas sistēmā = vairāk laika barības vielu 
  rezorbcijai;
· ZeoFeed  saista bioamīnus (kadaverīnu, putrescīnu), toksīnus, metabolītus, selektīvi 
  absorbē amonjaku;
· ZeoFeed samazina metabolismam nepieciešamās enerģijas apjomu, kas izraisa enerģijas 
  pieaugumu augšanai, imunitātes un produktivitātes paaugstināšanos, stimulē zarnu 
  apvalku, kā rezultātā uzlabojas barības vielu rezorbcija (imunitātes atbalsts), palielinās 
  Ig proteīna izmantošana.
· ZeoFeed nav pakļauts metabolismam (nedegradē, uzvedas kā barības vielu nesējs); 
  pazemina saslimstību ar caureju.

PRIEKŠROCĪBAS 

 · piena produkcijas palielināšana (propionāts),
 · pozitīva ietekme uz gaļas kvalitāti, bioamīnu uzsūkšana,
 · veicina augšanu un imunitāti, uzlabo dzīvnieku veselības stāvokli 
   (zems ATV izmantošanas līmenis),
 · paaugstina auglību.

APKĀRTĒJĀ VIDE 

· ZeoFeed samazina amonjaka izdalīšanos apkārtējā vidē,
· samazina nepatīkamo smaku un ekskrementu mitrumu – samazina kustību aparāta 
  saslimstību (ietekme uz piena produkciju),
· nav toksisks apkārtējai videi 
  (bioatkritumi, mēslošanas līdzekļi ar N saturu),
· uzlabo dzīvnieku dzīves apstākļus. 

DEVAS: 

 · PIEAUGUŠIE  LIELLOPI: 150-200 g 
   1 dzīvniekam/dienā, vai 1% lopbarības maisījumā
 · TEĻI: 100-150 g 1 dzīvniekam/dienā, pievienots 
   lopbarībai, vai 1% lopbarības maisījumā


