Wean to Win

JUNIOR
EXTRA
MLÉČNÁ NÁHRAŽKA PRO TELATA

Popis a výhody

• VYSOKÁ BEZPEČNOST : NEWEAN Extra obsahuje vysoké množství
mléčných výrobků (50 % tukované syrovátky) a vysoce stravitelné zdroje
bílkovin. Je navržen tak, aby splňoval nutriční požadavky výživy mladých,
rostoucích telat.

• VITALITA : NEWEAN Extra obsahuje vysoké hladiny vitamínu E
a organického selenu (100% selenu je v organické formě).

• SNADNÉ POUŽITÍ : NEWEAN Extra je vyráběn za použi& moderních
výrobních technologií jako je například «Spray» tukovací technologie
umožňující vysokou rozpustnost v teplé vodě.

• STRAVITELNOST : NEWEAN Extra obsahuje suroviny, které jsou pečlivě
vybírány pro jejich stravitelnost: sprejově sušenými mléčné produkty,
rostlinné proteiny s vysokou biologickou hodnotou a kvalitní rostlinné tuky.

• HOSPODÁRNOST : NEWEAN Extraje speciálně navržen tak, aby se snížily
náklady odchovu telat.

• NEWEAN Extra se vyrábí v režimu ISO 9002.

Návod k použi":

• Ředění: 100 - 125 g náhražky
na litr nahrazovaného mléka

• Zahřejte polovinu potřebného
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Složení produktu
Mléčné produkty, rostlinné tuky, produkty a vedlejší produkty z olejnatých
semen, produkty a vedlejší produkty ze obilovin, vitamíny a minerály.

ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Hrubý protein ..................... 20,0 %
Tuk ........................................ 15,0 %
Hrubá vláknina ................... 0,30 %
Popel .......................................7,0 %
Fosfor ......................................0,7 %
Vápník .....................................0,7 %
Měď ................................. 15 mg/kg
Cholin.............................300 mg/kg
Selenomethionin .......0,30 mg/kg

Vitamín A ..................... 25 000 MJ
Vitamín D3 ......................4 000 MJ
Vitamín E ............................ 150 mg
Vitamín C ........................... 250 mg
Vitamín B1 ............................10 mg
Vitamín K3 ...........................2,5 mg

množství vody na 50 oC

Krmný program

• Přidejte NEWEAN Extra
a promíchejte.

• Doplňte do požadovaného
množství teplou vodou

Napájení 2x denně

Doporučení
• Udržujte krmné zařízení v čistotě.

Věk

Krmený
objem

• Krmte telata v pravidelných
časech.

Dny 1 - 6
Dny 7 - 14
Dny 15 - 22
Dny 23 - 49
Od 50. dne do odstavu

Mlezivo
2,0 l
2,5 l
3,0 l
2,0 l

• Provádějte postupný návyk na
NEWEAN Extra.

• Zkrmujte telatům při teplotě

• Ve věku 10 - 15 dnů věku, poskytněte telatům startér, dostatek
čisté a čerstvé vody a seno.
• Pravidelně kontrolujte čistotu
napájecí vody.

38 - 40 °C

• Uzavírejte po každém krmení
pytle s náhražkou.
Dodavatel:
Guyokrma spol. s r.o.
Žirovnická čp. 2389
106 00 Praha 10

Tel.: +420 272 652 875
Fax: +420 272 653 146

guyokrma@guyokrma.cz
www.guyokrma.cz

