SUCHÝ MIX
Proč suchý mix
1. Vyšší hygiena objemných krmiv
– bez clostridií, alkoholů, kyselosti TMR
2. Jednoduché dávkování a příprava suchého mixu na týden
3. Optimální obsah živin pro rostoucí tele
4. Nízká cena krmné dávky
5. Optimální vývoj jalovice pro užitkovost
a dlouhověkost dojnice
6. Vhodné ve výživě holštýnských i červenostrakatých chovů
Pro snížení nákladů a efektivitu odchovu je nutné
zajistit štípanou slámu 2 cm nebo seno 2-4 cm
z vlastních zdrojů!

Granule mix obsahuje:
• Lněné semeno pro snížení rizika průjmů
a pro peristaltiku střeva
• Ovocnou dřeň jako optimální zdroj vlákniny
• Vyrovnaný poměr minerálů a vitaminů
• Více zdrojů proteinu pro širší obsah aminokyselin

Recept pro suchý mix
Granule
mix

Seno,
sláma 2-4 cm

Vojtěška
úsušky

15 %

TOP

50 %

20 %

KLASIK

65 %

20 %

Melasa

10 %
15 %

Jablečná
dřeň

5%

KRMNÝ NÁVOD
• dodržte zásady mlezivové výživy telat /hygiena, kvalita,
včasnost/
• zajistěte při výživě mléčnou náhražkou prvních 14 dnů
života telete 4-6 l / den. Postupně zvyšujte na 6-8 l / den
od 14 dne do 1,5 měsíce stáří*
• od 1,5 do 2 měsíců snižujte mléko na 4 l / den*
• zajistěte po celé období dostatek nezávadné vody
• TELAMIS předkládejte teleti od 3 dne stáří a postupně
zvyšujte dávkování na 2,5 kg / ks / den
• 14 dnů před odstavem z mléka přidávejte k TELAMISU
cca 0,3 kg / ks jako návyk na SUCHÝ MIX
• ve 2 měsících stáří odstavte tele z mléka*
• od 2 měsíců podávejte SUCHÝ MIX ad libitum
• pokračujte při přechodu na SUCHÝ MIX přídavkem
TELAMISU 0,5-1 kg / ks / den po dobu 14 dnů od odstavu
z mléka
• pro tele od 4,5 měsíce stáří doplňte vlákninu přídavkem
řezaného sena nebo kvalitní TMR abyste připravili tele
na přechod na objemná krmiva
*s přihlédnutím k technologii a možnostem v chovu
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