březích plemenic. Zejména svým obsahem makroprvků připravuje zvířata na
bezproblémové poporodní období. Přiměřený obsah mikroprvků pak výrazně
snižuje riziko komplikací u telat.

JAK SPRÁVNĚ KRMIT
Období 60 dnů před porodem a období kolem porodu je v zásadě
nejvíce kritické pro bezproblémový odchov telat. Plemenice regeneruje svůj
organismus a současně ji zatěžuje intenzivní růst telete. Navíc se v této době
buduje zásoba speciﬁckých látek (zejména mikroprvků a imunitních
komplexů), které bude tele přes mlezivo a mléko své matky čerpat v prvních
dnech života. V tomto období se zakládá i úspěch v oblasti reprodukce a
dobrého zabřezávání. Krmte minimálně 60 dnů před předpokládaným
otelením a zajistěte příjem v množství cca 200 gramů pro všechny březí
plemenice.

NA CO DÁVAT POZOR
Období před otelením je velmi specifické i s ohledem na tzv. gravidní
metabolismus. Jde o zvýšenou schopnost využívat živiny krmiva, která je
dána geneticky. Pracujte v tomto období velmi pečlivě s kondicí krav (BCS) a
udržujte své plemenice v optimální kondici. Pro toto období Vám zpracujeme
optimalizaci krmné dávky a posoudíme BCS Vašeho stáda tak, aby jste neměli
problémy s těžkými porody či s životaschopností telat.
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BovesPro BŘEZÍ je minerální výživa určena pro doplnění krmné dávky
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BovesPro

prémiová minerální výživa pro masný skot
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BovesPro OTELENÉ je určen pro doplnění krmné dávky otelených
plemenic.Je třeba dotovat makroprvky, produkci mléka a současně zajistit
zdárný průběh poporodního období. Do konﬂiktu se dostává produkce a
reprodukce, a proto je zde zvýšen obsah látek se vztahem k reprodukčním
procesům.

JAK SPRÁVNĚ KRMIT
Krmíme ihned po otelení. Tento doplněk obsahuje
dostatek vápníku pro potřebu produkce mléka a
současně dostatek mikroprvků a vitamínů pro potřebu
telete i otelené plemenice. V doporučeném množství
jsou zajištěny základní potřeby zvířat z pohledu
reprodukce.

Produkty BovesPro je možno krmit
skupinově přes krmítko microfeeder.
NA CO DÁVAT POZOR
V období po otelení až do vyhnání na pastvu je třeba důsledně pracovat s
kondičním stavem zvířat. Základem úspěchu je odpovídající BCS (skóre
tělesné kondice) z období před otelením. To do značné míry zajišťuje
odpovídající příjem sušiny, ale hlavně rychlou regeneraci po porodu. Je
vhodné zvýšit koncentraci krmné dávky a je-li to možné, zařadit do ní i vhodný
koncentrát. Minerály a vitamíny z BovesPro OTELENÉ v kombinaci s
optimální krmnou dávkou dávají předpoklad dobré mléčné užitkovosti.
Rovněž reprodukční funkce by se měly rozběhnout v odpovídajícím čase.

doporučuje

BovesPro

všechny tyto výrobky nabízíme ve formě MDK a lizů

objednávky: Jihočeský chovatel a.s., objednavky@jchovatel.cz, tel.: 727 874 325
PORADENSTVÍ-BÝCI-BŘEZÍ-OTELENÉ-RŮST-PASTVA

