Szaporodásbiológia javítása
EMEL SZINTŰ ÁSVÁNYI ANYAG ELLÁTÁSSAL

Termékek:

A
normális
szaporodásbiológiai
működés
elengedhetetlen feltétele a magas színvonalú
ásványi anyag ellátás. A tej útján naponta
számottevő mennyiségű mikroelem ürül a tehén
szervezetből, ugyanakkor a felvett takarmányok
természetes mikroelem-tartalma évről évre
csökken. Ezt az ellentmondást oldja meg az
Availa-4 és a Biozin-Se termékek etetése.

Availa-4
Biozin-Se

Kinek ajánljuk?
Azoknak a telepeknek, ahol a tehenek nehezen vemhesülnek, ahol gyakori a csendes
ivarzás és rossz a született bika és üsző borjú születési aránya.

Etetésének célja:






Ellés utáni gyors involúció,
Határozott ivarzási tünetek,
Vemhesülés a laktáció 150. napjáig,
Immunrendszer erősítése,
Bendőműködés erősítése és a takarmányok
jobb értékesülése (Biozin-Se terméknél).

Költségek:



Availa-4: 18Ft/nap/tehén,
össz.: 6.500 Ft/laktáció/tehén.
Biozin-Se: 30 Ft/nap/tehén,
össz.: 9.000 Ft/laktáció/tehén.

Árbevétel növekedés:



15.000 Ft/laktáció/tehén
a rövidebb a két ellés közötti időből,
10 – 12.000 Ft/laktáció/tehén
a jobb takarmány-értékesülésből.

Össz. növekedés: 25 - 27.000 Ft/tehén/laktáció

Extrák:
A termékek etetésének további előnye, hogy csökken a lábvég megbetegedések aránya, javul a tőgyek
egészsége és a metritis előfordulási aránya is.
A Biozin-Se termék esetében a bendőegészség védelme és a takarmányok jobb kihasználása a termékben
található élesztőkultúra támogatásával történik.

Etetési javaslat:




Előkészítés időszakában: 30 – 50g/tehén/nap,
Ellés után: 30g/tehén/nap.
Folytatás

Milyen egyéb más megoldások léteznek?
Az Availa-4 és a Biozin-Se termékekben a
mikroelemek egy-egy aminosavhoz, legtöbbször
esszenciális aminosavhoz kötött formában vannak jelen.
A kereskedelemben kapható egyéb mikroelem források
nem ilyenek, azok felszívódása gyengébb. Közepes vagy
alacsony termelésnél a gyengébb hasznosulású
mikroelem kiegészítők használata is elégséges lehet.

Referenciák:
Az Availa-4 vezető mikroelem-kiegészítő a világ minden jelentős tejtermeléssel bíró országában.
Úgy ismerik, mint egy olyan terméket, ami javítja a tehenek vemhesülési eredményeit, csökkenti a
metritis és a mastitis előfordulási arányát, valamint segít a sántaság megelőzésében.
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Availa-4

A telepi eredmények folyamatos elemzésével járulunk hozzá a sikeres együttműködéshez. A
termékekhez kapcsolódó szolgáltatásunk a nyomon követést és a szaporodás biológiai
események vizsgálatát tartalmazza.
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