visoka življenjska proizvodnja
visoka vitalnost
boljša plodnost

mineralne krmne
mešanice za uspešno
prirejo mleka
S specialnimi priporočili za različne
sisteme krmljenja

Stanje Vaše živine v dobrih rokah z

Uspešna reja krav molznic
z mineralnimi krmnimi mešanicami Milkivit

Uspešna reja krav molznic je rezultat optimalne kombinacije reje in krmljenja.
Vsesplošnega recepta za uspeh ni. Zagotovo pa je, da ima krmljenje, ki je
optimalno usklajeno z življenjskim obdobjem, proizvodnim nivojem živali kot tudi
s posebnimi pogoji reje, pomemben vpliv na prirejo, zdravstveni status in
plodnost živali.
Uravnotežena oskrba z minerali je zato poleg kakovostne osnovne- in močne
krme odločilna za dobro počutje živali. Milkivit - mineralne krmne mešanice pri
tem trajno podpirajo Vaše cilje v reji krav molznic, telic in telet:
1. dolgoživost
2. plodnost
3. proizvodnost
Raznovrsten program Milkivit omogoča optimalno prilagoditev odmerkov
mineralne krmne mešanice posebnim potrebam. Da bi Vam pomagali pri izbiri
ustreznih obrokov, smo za Vas sestavili tole brošuro. V njej najdete obrazložen
program mineralnih krmnih mešanic Milkivit in hkrati celo vrsto konkretnih
priporočil za krmljenje v posebnih situacijah. Za vsa nadaljnja vprašanja so Vam z
veseljem na razpolago naši Milkivit- svetovalci.
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Linije mineralnih krmnih mešanic Milkivit
Milkivit Vam ponuja tri linije mineralnih krmnih mešanic, ki so prilagojene
potrebam različnih sistemov prehrane:

Milkinal Extra proizvodni razred

Milkinal TMR

Najboljše mineralne krmne mešanice
z dodatki za stimulacijo vampa.
Posebej priporočljive za krmljenje
močnih krmil posamično

Visoko kakovostne mineralne krmne
mešanice posebej prilagojene za
uporabo v TMR ali delnih TMR
obratih

Milkinal standardni program mineralnih krmnih mešanic
Natančnejše informacije pri Vašem zastopniku ali svetovalcu
Prednosti so:
•
•
•
•
•

stimulirajo uživanje krme
zmanjšujejo prehransko pogojeno število celic v mleku
preprečujejo prehransko pogojene motnje v presnovi in pri plodnosti
podpirajo v obdobju telitve
stabilizirajo TMR krmne mešanice
Značilnosti so:

• za vsako situacijo prilagojena mineralna krmna mešanica
• omogoča upoštevanje in prilagajanje težjim obdobjem kot so telitev,
obremenjenost presnove, visoke zunanje temperature itd.
• AktiVITA - kompleks z njegovim stimulirajočim in uravnoteženim
delovanjem na črevesje
• organski elementi v sledeh za podporo najboljših čred
Vsebina kataloga:
Stran 4+5
Stran 6+7
Stran 8+9
Stran 10+11
Stran 12+13
Stran 14+15
Stran 16+17
Stran 18+19

Milkinal Extra - vrhunska mineralna krmna mešanica
TMR - krmljenje za prihodnost
Milkinal TMR - visokovredna mineralna krmna mešanica za TMR obrate
Milkinal TMR - priporočila za krmljenje za posebne situacije
Milkinal - visokovredna mineralna krmna mešanica
Milki Appetito / Milki Kuhtrank - visoko učinkovita dopolnila
Milkivit specialne krmne mešanice - za boljšo življ. proizvodnjo in vitalnost
AktiVITA - Komplex / Milki Gusto
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Milkinal
Extra
proizvodni
razred

Milkinal Extra proizvodni razred
Vrhunske mineralne krmne mešanicepriporočljive pri posamičnem krmljenju z močno krmo

Mineralne krmne mešanice Milkinal Extra proizvodni razred so bile razvite posebej
za obrate, ki jim je pomembna maksimalna odpornost in visoka proizvodna pripravljenost živali. Recepture z naravnimi učinkovinami in dodatki za stimulacijo vampa
skrbijo za optimalno oskrbo z učinkovinami in za najboljši izkoristek.
Izdelki mineralnih krmnih mešanic Milkivit - linije Milkinal Extra proizvodni razred so
prilagojeni specifičnim potrebam in so še posebej primerni za kakovostne krmne
mešanice.
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Milkinal
Extra
proizvodni
razred

Milkinal 21
za presušene
krave molznice

Uporaba:
100 g na žival in dan

Z organsko vezanimi elementi v sledeh za izboljšanje oskrbe z
učinkovinami, še posebej v času telitve.

Milkinal 17
za visoko proizvodne
črede v laktaciji

Uporaba:
100 - 200 g na žival in dan

Preprečuje prehransko pogojene motnje v presnovi in pri
plodnosti. Izboljša uživanje krme in regulira delovanje vampa.

Milkinal 18
za krave molznice
in mlado govedo
na paši in z zeleno krmo

Uporaba:
100 - 200 g na žival in dan

Dopolnjuje potrebe po specifičnih vitaminih in mineralih in regulira
funkcijo vampa.

Milkinal 3
za teleta in bike
z lastno krmno mešanico

Uporaba:
80 - 100 g na žival in dan
ali 4 % v močno krmno
mešanico za teleta

Stimulira razvoj vampa, uživanje krme in zdravje mladega goveda.
AktiVITA - kompleks podpira rast in razvoj črevesnih resic
in s tem hitrejši razvoj v prežvekovalca.
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TMRkrmljenje

nižji stroški

visoka proizvodnja

bolj zdrave krave

TMR - krmljenje - korak v prihodnost!

Že leta pridobiva TMR-krmljenje v obratih, ki se ukvarjajo z rejo krav molznic, vedno bolj
na pomenu. Tako kot delno TMR-krmljenje predstavlja tudi popolno TMR- krmljenje
alternativo posamičnemu krmljenju in ga je zato potrebno jemati nadvse resno. Znanstvene
raziskave dokazujejo več prednosti tega postopka. Preusmeritev na tak način krmljenja pa
zahteva pomembne delavno-ekonomične spremembe, pri čemer pa je tak način krmljenja
pokazal več prednosti kot pomanjkljivosti.
Možne prednosti:
• občutno izboljšanje zdravja živali - s tem manj izločitev in nižji stroški za
zdravstvene ukrepe
• občutno povečanje mlečnosti
• olajšanje dela z visoko mehanizacijo
• izboljšanje plodnosti in skrajšanje obdobja med telitvami
• zmanjšanje potrebe po dodatno plačanih delavcih, krajši delovni čas
• udobno pri krmljenju čez vikend polaganjem 2 dnevnega obroka
Možne pomanjkljivosti:
• povečan strošek za močna krmila zaradi večje porabe
• visok strošek zaradi nakupa mehanizacije
• dodaten strošek za najem delavcev
• nevarnost zamaščevanja na koncu laktacije
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TMRkrmljenje

travna
silaža

koruzna
silaža

piske
tropine

žitni
mineralna
drobljenec krmila

seno

slama

Odločilna je mešanica:
Pri izbiri komponent TMR-obroka je potrebno biti pozoren na kakovost. Da bi zmanjšali nevarnost
naknadnega segrevanja krme v koritu, lahko za stabilizacijo uporabite Milkinal TMR Stabil.
Struktura obroka se uravnava z ustreznim deležem slame v skupnem obroku.

Dobro zmešano je že pol poti:
Moderne krmilno mešalne prikolice zagotavljajo
homogen TMR-obrok in hkrati ohranjajo
strukturo krme.

Dve na en mah:
Pri sendvič-postopku poskrbi koruza za
dodatno zgostitev travne silaže.

Kompetentno svetovanje:
Naš zastopnik Vam bo z veseljem
svetoval pri sestavi optimalnega
obroka za Vaš obrat. Naši sodelavci
so izkušeni specialisti, ki Vam
svetujejo strokovno in naravnano
na prakso. Izkoristite
našo prednost.
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TMRkrmljenje

Milkinal TMR
Visokovredne mineralne krmne
mešanice za TMR obrate
Z razvojem lastne TMR-linije mineralnih krmnih mešanic
izpolnjuje Milkivit zahteve modernih konceptov krmljenja.
TMR-mineralne krmne mešanice so posebej primerne za
obrate z delnim- ali polnim- TMR- krmljenjem. Tako npr.
preprečujejo naknadno segrevanje krme in podpirajo pri
prehransko pogojenih zdravstvenih motnjah. S svojim posebnim
učinkovanjem so Milkinal- TMR- krmne mešanice prav tako
primerne za uporabo pri posamičnem polaganju močne krme.
Standardna mineralna krmna mešanica

Milkinal TMR
Področje uporabe:

Uporaba:

• za krmne mešanice v laktaciji z dodatkom ca 100 g
ogljikovo kislinskega apnenca
• za presušene krave
• izboljša oskrbo z učinkovinami z organsko vezanimi
elementi v sledeh
100 - 200 g / kravo in dan
Standardna mineralna krmna mešanica s TMR-stabilizatorjem

Milkinal TMR Stabil
Področje uporabe:

Uporaba:

• za stabilizacijo nestabilnih TMR krmnih mešanic. Za pripravo
dvodnevnih obrokov pri presušenih kravah in telicah
• za krmne mešanice v laktaciji z dodatkom ca. 100 g
ogljikovo kislinskega apnenca
najmanj 100 g / kravo in dan za zanesljivo stabilizacijo TMR
obroka
TMR mineralna krmna mešanica s TMR-stabilizatorjem

Milkinal TMR Plus Stabil
Področje uporabe:
Uporaba:
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• za stabilizacijo nestabilnih TMR krmilnih mešanic
najmanj 100 g / kravo in dan za zanesljivo stabilizacijo TMR
obroka

Odlična mineralna krmna mešanica za obroke bogate s škrobom

TMRkrmljenje

Milkinal TMR Pansin
Področje uporabe:

Uporaba:

• preprečuje zakisanje vampa z
živimi kvasovkami
• dolgotrajno čiščenje in stimulacija črevesja z
AktiVITA - kompleksom
150 - 200 g / kravo in dan

Krmna mešanica za visokoproizvodne in presušene krave

Milkinal TMR Aktiv
Področje uporabe:

Uporaba:
Posebnosti:

• pri prehransko pogojenih motnjah plodnosti in pri
zdravstvenih motnjah oz. težavah
• izboljša oskrbo z učinkovinami z organsko vezanimi
elementi v sledeh, AktiVITA - kompleksom in visoko
vsebnostjo vitamina E
50 - 100 g / kravo in dan
dober (partner) za mešanje z vsemi mineralnimi krmnimi
mešanicami in kot samostojna mineralno krmna mešanica
(50 g/telica in dan) v obrokih za telice od enega leta naprej
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TMRkrmljenje

Milkinal TMR
Priporočila za krmljenje
v posebnih situacijah

A Dvodnevno polaganje za presušene krave in telice
Priporočilo za mineralno
krmno mešanico:

100 g Milkinal TMR Stabil
dodatno 50 g apnenca samo telicam

Druga priporočila:

• predpogoj za zagotavljanje učinkovitosti proti naknadnem
pregrevanju je enakomerna porazdelitev Milkinal TMR
Stabil v krmilno mešalni prikolici
• sendvič silaža in uporaba Milkinal TMR Stabil v koruzni
silaži za podporo kakovosti silaže v poletnih mesecih
• pri zelo vročem vremenu povečajte Milkinal TMR Stabil
na 150 g

B Za TMR visoko proizvodne črede v poletnih mesecih
pri naknadnem pregrevanju TMR obroka
Priporočilo za mineralno
krmno mešanico:

približno 200 g Milkinal TMR Plus Stabil
dodatno 50 g Milkinal Aktiv

Druga priporočila:

• predpogoj za zagotavljanje učinkovitosti proti naknadnem
pregrevanju je enakomerna porazdelitev Milkinal TMR Plus
Stabil v krmilno mešalni prikolici
• lahko pokvarljiva krmila (pivske tropine, sveže rezance) je
potrebno primerno konzervirati ali odvzeti iz obroka

C Za TMR- visoko proizvodne obrate z visokimi deleži škroba
(žita, silirana koruza, CCM)
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Priporočilo za mineralno
krmno mešanico:

približno 200 g Milkinal TMR Pansin
dodatno 50 g apnenca samo telicam

Druga priporočila:

• bodite pozorni na ustrezno strukturo obroka

TMRkrmljenje

D Za TMR visoko proizvodne črede s slabim uživanjem hrane po telitvi,
posamičnimi motnjami v presnovi in gnojnim izcedkom
Priporočilo za mineralno
krmno mešanico:

približno 200 g Milkinal TMR Pansin
dodatno 50 - 100 g Milkinal TMR Aktiv

Druga priporočila:

• uredite prehodno skupino za ciljno krmljenje z Milki
LaktoStart (1 kg 14 dni pred telitvijo in 2 kg 14 (30) dni
po telitvi)
• dodajajte 15 - 30 litrov Milki Kuhtrank neposredno po
telitvi (50 g / liter vode)
• 2 - 3 steklenice Milki Calpro (1 steklenico v razmiku 12
ur) za podporo po fazi rojstva in za preprečevanje
nastanka subklinične mlečne mrzlice

E Za TMR visoko proizvodne črede s povečanimi problemi s plodnostjo
(ciste, tiho pojanje)
Priporočilo za mineralno
krmno mešanico:

približno 200 g Milkinal 9
dodatno 50 g Milkinal TMR Aktiv

Druga priporočila:

• preverite krvne vrednosti pri presušenih kravah (ß-karotin,
minerale, elemente v sledeh in jetrne vrednosti
• pri pomanjkanju ß-karotina dopolnite z Milki Carotin
(100 - 150 g na kravo na dan)
• dodajajte 15-30 litrov Milki Kuhtrank neposredno po telitvi
(50 g/l v toplo vodo)
• dodajajte Milki Gusto za izboljšanje oskrbe z energijo in za
stimulacijo apetita (250-500 g 14 dni pred in do telitve;
0,5-2 kg glede na proizvodnost v prvih tednih laktacije)

F Za TMR visoko proizvodne črede s povečanimi problemi oz. obolenji parkljev in vimena
Priporočilo za mineralno
krmno mešanico:

približno 150 g Milkinal 6
dodatno 50 g Milkinal TMR Aktiv

Druga priporočila:

• preverite povzročitelja obolenja v vimenu
• potrebno je posvetiti pozornost popolni higieni pri
krmljenju (kvasovke, plesni)
• v poletnih mesecih eventuelno Milkinal TMR Stabil
• potrebna je redna nega parkljev in higiena pri cepljenju
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Milkinal
mineralne
krmne
mešanice

Milkinal
Visoko vredne mineralne
krmne mešanice za vse
pogojne krmljenja

Regionalne razlike, ki se kažejo
v sestavi mineralnih snovi osnovne
krme, se lahko brez problema izenačijo
oz. uravnajo.

Odlična mineralna krmna mešanica za bike, pitance in telice

Milkinal 1

Področje uporabe: • za uporabo v krmnih obrokih za bike
za izboljšanje jetrnih funkcij
• za krmne obroke za telice od enega leta za izboljšanje
plodnosti
• za krmno mešanico za pitance za stimulacije uživanja
krme in izboljšanje odpornosti
• 80 - 125 g / bika na dan
• 80 - 100 g / bika na dan
Uporaba:
• 4 % v krmni obrok za pitance
Mineralna krmna mešanica za bike in telice

Milkinal 2

in

Milkinal 4

Področje uporabe: • za krmne obroke za bike in telice za izravnavo mineralov
in vitaminov
• 80 - 125 g / bika na dan
Uporaba:
12

• 80 - 125 g / telico na dan posebej Milkinal 12

Milkinal
mineralne
krmne
mešanice

Mineralna krmna mešanica z visoko vsebnostjo fosforja

Milkinal 7

in

Milkinal 11

Področje uporabe: • Milkinal 7 za standardne krmne obroke z velikim
primanjkljajem fosforja
• Milkinal 11 za krmne obroke v presušitvi z dokazljivim
primankljajem fosforja
• 100 - 200 g / žival in dan za obe mineralni krmni mešanici
Uporaba:
Odlična mineralna krmna mešanica s posebnimi učinki

Milkinal 6, 8, 9

in
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Področje uporabe: • Milkinal 6 za izboljšanje zdravja parkljev; izboljša oskrbo
z učinkovinami z organsko vezanimi elementi v sledeh, visoko
vsebnostjo vitamina E in biotina
• Milkinal 8 je s svojo okusnostjo najbolj primeren za posamično
polaganje; standardna mineralna krmna mešanica je
primerna za vse obroke
• Milkinal 9 z visoko vsebnostjo vitamina E;
osnovna mineralna krmna mešanica za različne krmne
obroke je skupaj z Milkinal TMR Aktiv (100 g / žival na dan)
posebno učinkovita
• Milkinal 10 z organsko vezanimi elementi v sledeh in
biotinom; krmna mešanica je primerna za velko krmnih
Uporaba:
obrokov in za krmljenje preko transponderja
• 100 - 200 g / žival in dan za vse mineralne krmne mešanice
Standardna mineralna krmna mešanica za govedo in krave molznice

Milkinal 22

Področje uporabe: • za izravnavo osnovne krme primerno za obroke
s travo in koruzo
• 100 - 150 g / žival in dan
Uporaba:
Krmna mešanica s kvasom

Milkinal 12

Področje uporabe: • Milkinal 12 z visokim deležem pivskega kvasa in najboljšo
okusnostjo; za posamično polaganje posebno primeren.
Uporaba:
• 200 g Milkinal 12 / žival in dan
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Dopolnilne
krmne
mešanice

Milki Appetito
Okusen in zelo
učinkovit
Mi l k i
Appetito

Značilnosti:

•

Idealna kombinacija okusnosti, fitnes komponent
in stabilnosti krme

•
•

Idealen dodatek za pitance in teleta

•

Rešitev za večje uživanje krme in s tem boljša oskrba
z energijo v začetku laktacije

•
•

Rešitev za krmne obroke za več kot 30 l mleka

Enostaven koncept stabilizacije TMR-obrokov v poletnih mesecih
pri istočasni oskrbi z minerali, učinkovinami in AktiVITA-Komplex

Uporaba: 2,5 - 10 %

Krmni obrok Appetito
≥ 30 l mleka ≥ 30 l mleka
Ječmen
Pšenica
Koruzna zrna
Lanen ekspaler
Sojin / ogrščični drobljenec
Suhi rezanci
Rastlinsko olje
Milki Appetito
Milkinal TMR Aktiv
Glucolac
Milkinal 9
14

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

23,0

21,0

30,0

30,0

26,0
15,0
1,0
2,5

26,0
10,0

2,5

5,0
6,0
2,0

prehod

teleta

36,5
8,0
25,0

36,0

16,0
1,0
5,0
2,5
6,0

30,0
8,0
15,0
1,0
10,0

Dopolnilna
krmna
mešanica

Milki Kuhtrank
Visoko učinkovit
poporodni napitek

Prednosti / priporočila za uporabo

•

Hitrejša izravnava izgub energije, vode, elektrolitov, vitaminov in
elementov v sledeh ob telitvi
Posebna
• stimulacija črevesja zaradi edinstvenega delovanja
ila
priporoč
AktiVITA kompleksa
• podpora pri profilaksi mlečne mrzlice
• učinkovito pri preprečevanju obrata siriščnika
Navodilo za uporabo
15 - 30 l napajati takoj po telitvi (50 g / liter vode). Pri oslabljenih kravah
lahko napitek napajamo več dni - vsakih 24 ur 15 litrov (750 g / 15 l vode)
Enostavno vmešajte v 40° C toplo vodo in napajajte takoj po telitvi!
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Specialne
krmne
mešanice

Milkivit specialne krmne mešanice za boljšo
življenjsko proizvodnjo in več vitalnosti

Milkivit že desetletja raziskuje in razvija področje posebnih krmnih mešanic. Obširna serija
poskusov in testi v praksi dokazujejo ter zagotavljajo njihovo učinkovitost. Spodaj predstavljeni
izdelki posebnih krmnih mešanic se po potrebi uporabljajo kot dopolnilo/dodatek in podpirajo
živali v opisanih problemskih situacijah. Za vse nadaljnje informacije Vam je na voljo Vaš
svetovalec za Milkivit.

Milki Calpro
Področje uporabe:

Področje uporabe:

dopolnilna krmna mešanica
v obliki gela za preprečevanje klinične in subklinične
mlečne mrzlice.

dopolnilna krmna
mešanica za izboljšanje
zdravja parkljev.

Uporaba:
• klinična: 4 steklenice v

Uporaba:

12 urnem razmiku, z
začetkom 6 - 10 ur pred
začetkom telitve
• subklinična: 2 - 3
steklenice v 12 urnem
razmiku napajati
po telitvi

Milki LaktoStart

16

Milki KlauenFit

40 - 50 g na dan
v trajanju najmanj
100 dni

Milki digest akut

Področje uporabe:

Področje uporabe:

dietna dopolnilna krmna
mešanica (peleti) za
preprečevanje nastanka
ketoze/acetonomije.

dopolnilna krmna mešanica
za zmanjšanje nevarnosti
ketoze/acetonemije in
obremenjenosti jeter.

Uporaba:

Uporaba:

14 dni pred telitvijo 1 kg.
Do 14 (30) dni po
telitvi 2 kg.

1. + 2. dan: 3 steklenice
(500 ml) v razmaku 3 - 4 ure
3. - 5. dan: 1 steklenica na dan

Specialne
krmne
mešanice

Milkivit specialne krmne mešanice za boljšo
življenjsko proizvodnjo in več vitalnosti

Milki Carotin/ Vitakombi Carotin Peletts
Področje uporabe:

Področje uporabe:

Uporaba:

Uporaba:

dopolnilna krmna mešanica
za izboljšanje plodnosti in
bolj zdrave živali z uporabo
ß-karotina (4.000 mg) in
vseh vitaminov
• 2 - 3 tedne do ca. 4 tedne po
telitvi 50 - 100 g
• od 4. tedna po telitvi do
najmanj 14 dni po osemenitvi
100 - 200 g
• od dneva gonjenja najmanj
14 dni 100 - 200 g

Milkivit C 8000
Področje uporabe:

dopolnilna krmna mešanica
za boljšo plodnost in bolj
zdrave živali z visoko
vsebnostjo (8.000 mg)
ß-karotina

Uporaba:

Milkivit
C 8000

Milkimin

• 2 - 3 tedne do ca. 4 tedne
po telitvi 25 g
• od 4. tedna po telitvi do
najmanj 14 dni po
osemenitvi 50 g
• od dneva gonjenja
14 dni do 50 g

dopolnilna krmna mešanica za
izboljšanje oskrbe z vitamini
posebno v času večjih
obremenitev ali izravnavo
primanjkljaja.
• 300 - 400 g v proizvodno
najmočnejših stresnih situacijah,
pri problemih s plodnostjo in
v času presušitve 2 - 3 dni
• 100 - 200 g v času primanjkljaja
za izboljšanje splošnega
zdravstvenega stanja
dodajati 10 dni

Trou ViTEC
Področje uporabe:
dopolnilna krmna mešanica
za izboljšanje oskrbe z
vitamini E, C, ß-karotinom,
železom in cinkom
- za plemenske bike
za izboljšanje libida
- za odraščajoče govedo za
preprečevanje goveje gripe

Uporaba:

•plemenski biki: od 1 leta
do prodaje 25 - 50 g
• odraščajoče govedo:
25 - 50 g glede na težo
najmanj 8 - 14 dni
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Dodatek
h krmi

AktiVITA -Komplex

AktiVITA kompleks je nov,
visoko učinkovit dodatek h
krmi, izdelan iz izključno
naravnih substanc ter z
upoštevanjem najvišjih predpisov o kakovosti. Primeren je za
krave molznice kot tudi za rejo
telet in ostalega goveda.
AktiVITA kompleks stimulira
prebavo kot tudi razvoj dobrih
črevesnih bakterij. Pospešuje
uživanje osnovne krme, s svojim
posebnim delovanjem podpira
hitro vsrkavanje hranil v kri in
tako izboljšuje splošno počutje
živali.

Črevesje goveda kot “Certifikat zdravja”

Pravilna prehrana vidno učinkuje tudi na strukturo črevesja.
AktiVITA kompleks podpira rast črevesnih resic in vodi k znižanju
pH-vrednosti v črevesju. To pa podpira vsrkavanje hranil v kri in zmanjšuje rast
in tvorbo škodljivih klic.

struktura črevesja zdravega goveda
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bolezensko spremenjene črevesne resice

Inovacije
2006

Milki Gusto energijski- & fitness booster
za Vaše krave

NOVO

Značilnosti

Krmljenje:

• Idealna kombinacija iz zaščitenih maščob,

Zaradi visoke okusnosti Milki
Gusto se uživanje osnovne krme
poveča in potreba po močni krmi
zmanjša.

beljakovin in hitro prebavljivega sladkorja,
z najboljšo okusnostjo.

• Idealna prehrana za Vaše živali in za

povečanje energije, pri istočasnem
znižanju rizika nastanka preobilja kisline v
vampu.

• Iz znanstvenih raziskav izhaja, da ima

Milki Gusto poseben učinek na plodnost
zaradi velike vsebnosti energije kot tudi
linolne kisline, ki jo vsebuje.

Prehodno obdobje
(14 dni pred telitvijo)

•

250-500 g na kravo in dan

Obdobje začetka laktacije
(do 30/60/100 dni po telitvi)

•
•
•
•

Milki Gusto na kravo in dan
30 l krave:
0,5-1,0 kg
35 l krave:
1,0-1,5 kg
40 l krave in več: 1,5-2,0 kg
TMR-skupinsko
krmljenje:
1,5-2,0 kg

Booster močna krma
z Milki Gusto:
25,5%
20%
17%
30%
2,5%
9,4%
19,5%

koruza (zrna)
suhi rezanci
soja/drobljenec navadne ogrščice
Milki Gusto
Milkinal TMR Pansin
MJ/NEL
Sur. beljakovine

Navajajte Vaše krave 3-4 dni
na ta prijeten okus.
19

Koncepti
za uspešno rejo živali
Uspeh je skupek večih faktorjev. Milkivit zato razmišlja že v sami zasnovi in razvija
ter ponuja ustrezne prehranske rešitve za uspešno rejo živali. Predlogi oz. rešitve
vsebujejo vse informacije, ki so potrebne za nov korak oz. za preusmeritev na nov
koncept krmljenja. Na razpolago so Vam naslednje tiskovine, po potrebi pa se lahko
informirate še pri Vašem svetovalcu za Milkivit.

Koncepti vzreje pujskov
Naravni koncepti prehrane za
plemenske svinje in pujske
Koncepti vzreje telet
Specialna priporočila o prehrani za
vse pomembne situacije v vzreji
Zmagoviti 4
Specialne krmne mešanice za
vzrejo telet
Zdravje v času telitve
Specialne krmne mešanice za
obdobje telitve

Generalni zastopnik za Slovenijo:

NutriVita d.o.o.
Nemčavci 25, 9000 Murska Sobota
GSM: 051 300 791, 051 300 792
fax: 02 536 17 75
e-mail: nutrivita@siol.net
www.milkivit.de

Trouw Nutrition Deutschland GmbH
86664 Burgheim
Tel: 0 84 32 / 89-0 • Fax 0 84 32 / 89-150
www.milkivit.de • milkivit@nutreco.com

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Trouw Nutrition Deutschland GmbH gestattet.

