Doplňkové krmivo pro telata

Calf RD

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU
Efektivní profitabilita odchovu telat stojí na dvou základních kamenech - vyvarování se onemocnění telat a
na zvýšení přírůstků dosažených pomocí lepší konverze krmiva. Každé tele, které prodělá průjmové (nebo
jiné vážnější) onemocnění v brzkém věku, bude natrvalo negativně ovlivněno a nikdy tak nebude moci
dosáhnout plného genetického potenciálu. Důsledkem průjmových onemocnění jsou nižší příjmy krmiva,
horší imunitní funkce, menší přírůstky a prodloužená doba odstavu telat. Další zdroj stresu představuje
také změna krmení během odstavu z tekutého na suchou rostlinnou stravu. Mezi prvními příznaky poruch
zažívání je vždy narušení příjmu vody a krmiva. Primární příčinou je kolonizace trávicího traktu patogenními
bakteriemi, které omezují příjem krmiva a způsobují průjmy. Jedinou možností rychlé re-populace je
podání probiotik obsahujících živé, prospěšné organismy.
Calf RD je komplexní směs sestavena specificky pro rychlejší rozvoj bachorových papil, pro co
nejefektivnější příjem a konverzi sušiny z krmiva v co nejnižším věku, ke zlepšení přírůstků a pro omezení
zažívacích potíží telat. Calf RD obsahuje DFM organismy (přímo krmené mikroby) a využívá tak živé
bakterie k udržení zdravého prostředí trávicího traktu. Zároveň pomocí specializovaného proteinu
ochraňuje trávicí soustavu proti patogenům, které přímo způsobují průjmy nebo se podílí na oslabení
imunitního systému. Podávání tohoto produktu prokázalo zlepšenou ekonomiku odchovu telat díky
časnějším odstavům v důsledku vyšších denních přírůstků.
HLAVNÍ PŘÍNOSY
 obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému
 obsahuje koncentrované kolonie živých bakterií
 každodenní krmení Calf RD prokazatelně dosahuje rychlejšího vývoje bachorových papil, vyššího
příjmu sušiny, větších přírůstků telat a tedy zvýšení profitability celého odchovu telat
 specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a brání ho proti vlivům patogenů (E. Coli,
Steptokok, Staphylokok, Salmonella)
 podpora maximální využitelnosti genetického potenciálu a schopností konverze krmiva

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
 k podpoře rychlejšího rozvoje bachorových papil
 během přechodu na suché krmivo při odstavu
 při přesunech mezi skupinami
 pro udržení zdravého trávení
 osazení trávicího traktu prospěšnými bakteriemi
 před a po transportu

Doplňkové krmivo pro telata

Calf RD
ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
Hrubá bílkovina
Hrubý tuk
Hrubá vláknina
Popeloviny
Sodík
Vápník

7.50 %
0.90 %
0.70 %
3.30 %
0.32 %
0.02 %

SLOŽENÍ
maltodextrin, kvasinky, sacharóza, dextróza

NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY
VITAMÍNY A PROVITAMÍNY:
E 672 Vitamin A
37 500 IU/kg
E 671 Vitamin D3
7 000 IU/kg
3a700 Vitamin E
4 150 mgkg
MIKROORGANISMY:
E 1700 Bacillus Subtilis a Bacillus Licheniformis - 3.3 x 108 CFU/kg
E 1708 Enterococcus Faecium - 3.125 x 108 CFU/kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A URČENÍ
Calf RD je určeno pro smíchání s mlékem, MKS, vodou nebo rehydratačními přípravky.
Prevence průjmů a podpora trávení:
Od 2. dne věku do odstavu přidávat na jedno krmení 2 g do mléka na kus (4 g na tele/den).
Během rozvinutého průjmového onemocnění:
Podávejte dvojitou dávku 2x 4 g na krmení po 10 dní od prvních projevů průjmů pro obnovení trávení a
správné střevní mikroflóry.
SKLADOVÁNÍ
Pro dosažení maximálního efektu skladujte na suchém, chladnějším místě. Doporučené rozmezí ideální
teploty pro skladování +3 až +20 stupňů. Po každém použití nádobu opět pevně uzavřete, aby se
zamezilo vniku vlhkosti.
HMOTNOST BALENÍ: 6 kg kbelík
CENA:

3 880 Kč + DPH

Manufactured under a UFAS Quality assurance scheme
Registration no 1012, Manufacturing license αIEC0000260
TechMix Europe αESP43201472, L'Ametlla de Mar, Tarragona, Spain
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