DKS pro dojnice

Doplňkové krmné směsi pro
vysokoprodukční dojnice
Jedná se o doplňkové krmné směsi, vysoce koncentrovaná proteinová a energetická krmiva, doplněná řadou specificky účinných látek ve vysoce
využitelné formě pro přežvýkavce (chráněné vitaminy, aminokyseliny a cholin, organické formy mikroprvků a chráněná kyselina linolová).
Jsou sestaveny z krmných surovin, které jsou pro
prvovýrobce samostatně obtížně dosažitelné
a použitelné. Jejich zařazení do krmných dávek
vysokoprodukčních dojnic umožňuje lepší využití vlastních krmiv a zároveň podporuje efektivnější
metabolismus zvířat s ohledem na jejich zdravotní
stav, ekonomiku produkce a to i ve směru zlepšení reprodukce. Použité suroviny se vyznačují snadnou stravitelností.
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DKS pro dojnice
MILKSTART®

PROFID

•  V krmné dávce v období přípravy na porod a v první polovině laktace působí proti vzniku ketóz, nebo alespoň
zmírňuje jejich negativní vliv. Obsahuje vitaminy a stopové prvky ve vysoce využitelné organické formě, čímž
pomáhá pokrýt jejich zvýšenou potřebu. Při použití této
krmné směsi nedochází ke spotřebě glukoplastických
aminokyselin vlastní svaloviny pro tvorbu glukózy a je tak
zachována požadovaná tělesná kondice v první fázi laktace. Zkrmováním Milkstartu® je zvýrazněn nástup laktace a perzistence laktační křivky.
•  Před otelením je vhodné přidávat Milkstart® v dávce
1 kg, po otelení 1 – 2 kg na kus a den.
• 	 Podle analýzy objemných krmiv lze KD po otelení doplnit o rozpustný dusík.

•Doplňková krmná směs pro vysokoprodukční dojnice,
která svým obsahem chráněné kyseliny linolové výrazně
ovlivňuje nástup a kvalitu říjového cyklu. Výsledkem zkrmování je vyšší procento zabřeznutí, nižší spotřeba inseminačních dávek a zkrácení servis periody, z čehož vyplývá rychlá ekonomická návratnost.
• Před otelením je vhodné jej přidávat v dávce 0,5 – 1 kg,
po otelení 1 – 2 kg na kus a den.

HEPAFID
• 	Je určen pro ochranu a podporu správné funkce jater
v kritickém období okolo porodu díky příznivému složení jednotlivých energetických složek, vysokému obsahu methioninu, kobaltu, niacinu, obdukovaného cholinu a ostropestřce mariánského.
• Před otelením přidávat Hepafid v dávce 0,3 – 0,75 kg, po
otelení pak 0,5 – 1 kg na kus a den.

ENERGYFID
• Energyfid je směsí různých jednoduchých a složitějších
cukrů a pektinů, pocházejících z ověřených a přirozených zdrojů, čistého škrobu, extrudovaného lnu a enzymů. Kromě jiných enzymů obsahuje dva velmi důležité – celulázu a hemicelulázu. Díky jeho složení je tedy
možné zabránit hladovění bakterií v bachoru a podpořit
jejich činnost, čímž je podpořeno samotné trávení a využitelnost objemných krmiv.
• Po otelení a v průběhu laktace je vhodné přidávat Energyfid v dávce 0,5 kg na kus a den.

Doba použitelnosti:

4 měsíce od data výroby. Skladujte v chladnu a temnu.
„Zařazení doplňkových směsí je nutno konzultovat s našimi
odbornými poradci.“

Balení:
25 kg pytle s PE vložkou, big bag.
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