Doradzamy z pasjã

SPECJALISTYCZNE MIESZANKI OKRESU OKOŁOPORODOWEGO
Poziomy składników
pokarmowych*
Białko ogólne min. %
Energia laktacji VEM
Białko jelitowe DVE
Bilans białka żwaczowego OEB
Wit. A jm/kg
Wit. D3 jm/kg
Wit. E mg/kg
Niacyna (PP) mg/kg
Biotyna (H) mcg/kg
Dodatki i cechy funkcjonalne

*zawartość składników w kg produktu

Pauza

Delicja

Ekstra Energia

19,00
940
95
25
40000
8000
320
255
260
DCAB -110 meq
Chronione sole
anionowe

19,00
1100
115
25
15000
5800
132
3300
560
Levucell SC 0,25*
10^10 glikol propylenowy, ß-karoten,
Chroniona Liz i Met
Tłuszcz chroniony

17,50
1075
100
10
17500
5000
70
1075
350
Tłuszcz chroniony,
Skrobia chroniona

i
k
n
a
z
s
e
i
m
e
Specjalistyczn rodowego
o
p
o
ğ
o
k
o
u
s
e
okr

Szanowni Hodowcy Bydła
Producenci Mleka !

Specjalistyczne mieszanki
okresu okołoporodowego

Okres przejściowy to najważniejszy i najbardziej
wymagający czas w życiu każdej krowy. Zaczyna się
około 3 tygodnie przed szacowanym wycieleniem
i trwa do 50 – 70 dnia laktacji. Błędy popełniane w żywieniu i utrzymaniu zwierząt mają poważne konsekwencje w dalszej laktacji. Rzutują na wydajność
i wytrwałość laktacji, czas skutecznego zacielenia
oraz możliwe problemy zdrowotne takie jak:
Zaleganie poporodowe
Ketoza
Przemieszczenie trawieńca
Zapalenie macicy itp.

Pauza – „zasuszenie pod kontrolą”
Najlepsza mieszanka dla krów zasuszonych na ostatnie 3 tygodnie przed wycieleniem. Pauzę należy stosować z kilku względów:
Przygotowuje żwacz do optymalnego trawienia
składników pokarmowych po wycieleniu
Ujemny DCAB (-110 meq/kg) zapobiega zaleganiu
poporodowemu
Zawarta niacyna i odpowiednie źródła energii zabezpieczają krowy przed ketozą
Wysoki poziom witaminy E i selenu poprawia jakość siary i stymuluje układ immunologiczny krowy, co znacznie ogranicza zapalenia wymienia,
zatrzymania łożyska, przyspiesza też inwolucję
macicy

Z powyższych względów niezwykle ważna jest ciągła kontrola żywienia i zarządzania krowami w okresie przejściowym. Poniżej znajdziecie listę, która
ułatwia ocenę najważniejszych aspektów żywienia
i zarządzania krowami okresu przejściowego:
Żerność krów – cel to maksymalny pobór suchej
masy odpowiednio zbilansowanej i dostosowanej
dawki pokarmowej.
Pasze objętościowe – zbierane w optymalnej fazie
wzrostu, dobrze zakonserwowane, czyste, brak
porażenia grzybami.
Warunki utrzymania – dostęp do stołu paszowego,
wody, powietrza, suchego i komfortowego miejsca do leżenia, przestrzeni, swobodna i bezstresowa komunikacja.
DCAB – bilans kationowo – anionowy, kontrola pH
moczu krów na 3 tyg. przed cieleniem.
Hierarchia krów – podział stada na grupy produkcji, wydzielenie pierwiastek.

Extra Energia – „na dobry początek”
Polecana na pierwsze 100 dni laktacji. Zastosowanie
zmniejsza deficyt energetyczny krów. Poprawia efekty produkcyjne oraz wskaźniki rozrodu. Zawiera substancje aktywne chroniące wątrobę. Dodatek tłuszczu chronionego przedłuża szczyt laktacji, a wysoka
zawartość skrobi nie ulegającej degradacji w żwaczu
znacznie poprawia parametr białka w mleku. Szczególnie ważna w żywieniu pierwiastek.

Delicja – „i śpisz spokojnie”
Mieszanka rozdojeniowa do stosowania od 2 tygodni
przed cieleniem do szczytu laktacji. Celem skarmiania delicji jest:
Brak ryzyka wystąpienia ketozy
Osiągnięcie pełnej, genetycznie warunkowanej
produkcyjności krów
Terminowe uzyskanie następnej cielności
Wysoka zawartość białka i tłuszczu w mleku
Służą temu zawarte w składzie Delicji preparaty glikoplastyczne, ß-karoten, białka i tłuszcze chronione,
żywe kultury drożdży, a także ponad przeciętne zawartości witaminy E i biotyny. Zalecana dawka dzienna nie powinna przekraczać 4 kg/szt. dziennie.

