Milkivit Rubin – Váš úspěch je naším cílem!

Energetická mléčná náhražka - kvalitní začátek odchovu

NOVÝ!

Milkivit Rubin patří do nové generace mléčných náhražek EMS (energetické mléčné směsi) se zvýšeným

obsahem energie. Dosahované výsledky odchovu při použití těchto EMS jsou porovnatelné s nativním mlékem
a navíc telata získávají vyšší úroveň imunity.

Milkivit Rubin - CHARAKTERISTIKA
• o 20% nižší osmolalita – velmi dobrá tolerance nápoje ve střevech,
• o 10% více metabolické energie – zajištění intenzivního růstu,
• vybalancovaný přísun minerálů a živin – ideální pro krmný systém ad libitum.
Účinek a výhody:
• lepší ekonomika skrze vyšší účinnost,
• následné vyšší využití celkového produkčního potenciálu dojnic,
• podpora zdravé střevní flory přídavkem kyselin, prebiotik a probiotik (AktiVITA komplex),
• zajištění protizánětlivého účinku přítomností antioxidantů (polyfenoly),
• podíl instantního odstředěného mléko zajišťuje nejvyšší stravitelnost a zlepšuje fyzikální parametry nápoje.
Milkivit Rubin – součást systému odchovu LifeStart
Milkivit Rubin byl vytvořen pro LifeStart koncept odchovu. Z takto odchovaných telat následně vyrůstají dojnice:

s vyšší mléčnou produkcí		

odolné a dlouhověké		

s vynikajícími celoživotními parametry produkce

Krmné koncepty pro maximální efektivitu
Milkivit Rubin - krmný systém ad libitum
nápoj

množství (litr/den)

koncentrace (g/litr nápoje)

1. den

kolostrum

ad libitum

-

2. - 20. den

Milkivit Rubin

ad libitum

135

4. týden

8-9

135

5. týden

7-8

135

6. týden

6-7

135

5-6

110 - 135

8. týden

3-4

110 - 135

9. - 10. týden

2

110 - 135

nápoj

množství (litr/den)

koncentrace (g/litr nápoje)

kolostrum

4-5

–

4. - 7. den

5-6

135

2. týden

5-6

135

7. týden

Milkivit Rubin

Milkivit Rubin - standardní krmný systém

1. - 3. den

3. - 6. týden

7-8

135

5-6

110 - 135

8. týden

3-4

110 - 135

9. - 10. týden

2

110 - 135

7. týden

Milkivit Rubin

Deklarace (částečná):
Složení:
50% instantní mléko odstředěné, sušený extrakt z hroznů, 10 x 109 CFU mléčných bakterií
Deklarované jakostní znaky:
25 % hrubý tuk; 22,5 % hrubý protein; 20,4 MJ ME
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