Telfid® Insta-Grand
Zcela nová mléčná krmná směs pro telata
Cílem je zdravý odchov telat
V poslední době byla na mnoho místech znovu a znovu
diskutována problematika odchovu telat, a to s velmi odlišnými, ba i rozporuplnými a pro širokou veřejnost (pokud
se u zemědělců o široké veřejnosti mluvit dá) i matoucími
názory a přístupy. Jeden aby se styděl, když mu telata na
mléku rostou jenom devadesát deka, i když jinak, pravda,
vzhledem jalovic a celkovými ztrátami telat udivuje i dříve
povolené zahraniční návštěvy. Pomineme – li stále častější vlivy marketingu na odbornost a přiznáme – li si, že to co
funguje někde nemusí fungovat jinde, zůstává několik základních principů, na kterých bych zkostnatěle lpěl.
1. Co se chovatelského cíle týče, je a bude rozdíl mezi odchovem
a výkrmem telat.
2. Základem výživy telat je kombinace kvalitního nebo spíše velmi kvalitního mléka a velmi kvalitního startéru. Bez restrikce mléka, množstevní nebo časové, nebo pod obojím způsobem, nedosáhnou telata dostatečný příjem startéru v době odstavu. Nemá
cenu kombinovat velmi kvalitní mléko s podřadným startérem
a opačně.
3. Když něco neměříme, tak se to těžko hodnotí. Hmotnost narozených telat je první proměnnou, počet telat po prvotelkách další atd.
Ono i vážení telat s přesností plus mínus kilo, když to jako dobře jde,
může být zavádějící. Spleťte se o 2 kg při vážení a o 3 kg v porodní
hmotnosti a je to 7 deka přírůstku jen to hvízdne. Tele po narození
nějaké to kilo shodí, stejně tak po odstavu potřebuje nějakou dobu
na přivyknutí. Je tedy třeba, aby zejména poodstavová doba negativní růstové fáze byla co nejkratší.
4. Také je třeba hodnotit celé období odchovu. On si každý „prezentátor“ dokáže vytrhnout určité období a na tom stavět svůj business plán. Měli bychom tedy hodnotit telata při odstavu, pak
přibližně v 6. měsících. A vím, že s dnešním personálem, pokud
tedy nějaký máme, je to často těžké. Především pokud používáme
strukturální startéry je třeba hodnotit vývoj telat až pár týdnů po
odstavu, nikoliv pouze mléčnou výživu.
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5. Každé, opakuji každé onemocnění telat, když už výrazně nezhoršuje, tak komplikuje odchov. Když už nic i blbý absces na
čelisti činí tele otravným, musíte ho vyšťourat z boudy a něčím ho namazat. To zabírá čas, pro někoho je díra do boudy
málo vysoká, pro někoho málo široká, někdy zase nevíte, jak se
díra řekne rusky. A to nemluvíme o telatech tvrdošíjně odmítajících se vyléčit z průjmu nebo o hrůzném průběhu kokcidióz, na které máme zakázánu jednoduchou, ale účinnou prevenci. Nejde totiž jen o to, jestli telata vyléčíme a za kolik, ale
kolik s tím ztratíme času a jestli otrava s telaty neodradí zbytek
nadšenců od práce v zemědělství.
6. V posledních letech stále více a více vidíme „průjmy ze špíny“.
Na rozdíl od dobře definovaných původců jako enteropatogenní coli, rota a corona virů nacházíme ve střevech masívní nálezy bakterií, kterých jsme si dříve moc nevšímali, například Kampylobacter, Proteus a jiné druhy hnilobných zárodků.
7. Clostridium je patogenem, který se čím dál více prosazuje jako
původce onemocnění, při nichž není průjem hlavním příznakem, a to nejen ve vlhkých letech nebo obdobích.
8. Krmení nativního mléka neznamená, že se průjmů zbavíte.
Často kontrolujeme bakteriální kontaminaci mleziv a mlék.
Kultivace by vyvolaly nadšení pouze u bakteriologa, který by
se chtěl prosadit podobně jako Theodor Escherich, rakousko německý lékař, absolovent jezuitské koleje a zakladatel
Společnostii pro péči o novorozence a objevitel Bacterium
coli commune, později E. coli, Právě dojení mléka za účelem
jeho zkrmení často vede k nižší až špatné péči při jeho získávání a uchovávání, protože je to přece „jenom pro telata“
a na dojírně se to ví.
(Z přednášky Odchov telat - MVDr. Ivo Paulík)

Telfid® Insta-Grand
Jakým způsobem jsme zvýšili protiprůjmový účinek:
- Základní suroviny byly vybrány s ohledem na jejich stravitelnost,
použité pektiny mají také protiprůjmový účinek.
- Změnili jsme celý způsob okyselení, směs 3 organických kyselin
spolu s probiotiky znamená nejen kyselení ve slezu, ale velmi aktivně i v první části tenkého střeva, tedy v oblastech rizikových
pro vznik průjmů.
- Telfid® Insta–Grand obsahuje protilátky proti původcům infekčních průjmů.
- Všechny naše mléčné krmné směsi jsou testovány nejen v laboratoři, ale především v našem novém teletníku. Použité technologie umožňují velmi přesně dávkovat mléčné směsi a měřit přírůstek a spotřebu startérů.
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CFU 10

40
9

3

Doba použitelnosti:

Obecné pokyny:

4 měsíce od data výroby.
Skladujte v chladnu a temnu.
S výběrem vhodné mléčné
náhražky Vám pomohou naši
odborní poradci.

1. Mléčné krmné směsi obsahují probiotika, proto je nikdy
nechystejte do zásoby!

Balení:

2. Horká voda ničí probiotika, bílkoviny i vitaminy!
3. Voda na rozpouštění nesmí být teplejší než 60 °C.
4. Jeden litr směsi váží pouze 0,55 – 0,65 kg.
Mléko je třeba vážit, ne odměřovat odměrkou!

25 kg pytle s PE vložkou.
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