JAK SPRÁVNĚ KRMIT
LIZ je možno podávat na pastvě v původních obalech, volně a nebo pomocí
krmítek - bez obalů a ztrát jako při volném podání. Pokud je přijímán v
doporučeném množství, tak kryje základní potřebu zvířat z pohledu makro i
mikroprvků. Mějte na paměti, že lizy neobsahují vitamíny (jejich uchování a
účinnost v lizu je velmi problematická).
MDK směs je možno reálně podávat na pastvě pouze pomocí krmítek.Tato
metoda je ve světě celkem osvědčená a zajišťuje přísun minerálů ve formě
sypkých směsí, které nahrazují částečně lizy. V kombinaci s krmnou solí jde o
levnější variantu jak zásobit zvířata mikro a makroprvky.

NA CO DÁVAT POZOR
Období vyhánění na pastvu je velmi hektickým časem v životě chovatele i
zvířat. Zejména kombinace třídění zvířat, tvorby stád a telení dá všem
„zabrat”. Mějte na paměti, že pro nepřipravená zvířata je přechod na pastevní
porost značnou zátěží. Problémy u plemenic se pak mohou promítnout i do
zdravotního stavu telat a způsobit zbytečné ztráty. Pokud to není nutné,
doporučujeme nevyhánět na pastvu matky s telaty mladšími 14 dnů. Pokud
telíte na pastvě, tak raději vyhánějte dříve březí krávy. Telata narozená na
pastvě jsou lépe aklimatizována a netrpí tolik problémy. Ideální je, pokud mají
zvířata již od prvního dne na pastvě k dispozici minerální směs nebo liz.
Pokud to na jaře dovolí stav porostu, je pro přechod vhodnější vyhánět zvířata
na "drn" . Vhodné je alespoň po několik dnů přikrmovat seno.
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zvířat v první fázi pastvy. Jde o období, kdy je pastevní porost relativně mladý s
vysokým obsahem živin a relativně nízkým podílem sušiny a vlákniny. Není
zde již třeba klást takový důraz na obsah vitamínů, ale je třeba počítat s
možnými průjmy způsobenými přechodem na mladý zelený porost.
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BovesPro PASTVA je minerální výživa určena pro doplnění krmné dávky
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BovesPro

prémiová minerální výživa pro masný skot
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REGENERACE je určena pro doplnění krmné dávky

plemenných býků jak v období reprodukce, tak zejména mimo něj. Bere v
potaz speciﬁcké požadavky, které býci mají v souvislosti se svým působením
v plemenitbě. V mimoprodukčním období pomáhá regenerovat organismus a
aktivně jej připravuje pro další sezónu.

JAK SPRÁVNĚ KRMIT
U plemenných býků je třeba respektovat, že jejich „produkce” a zátěž je
zcela odlišná od jiných kategorií skotu. Současně je však prakticky
nemožné v připouštěcím období individuálně dotovat jejich potřeby.
Proto je třeba položit extrémní důraz na přípravu býka na připouštěcí
období. Krmte BovesPro REGENERACE po celou dobu,
kdy je Váš plemenný býk odstaven od plemenic.

NA CO DÁVAT POZOR
Jedná se o velmi účinný doplněk krmné dávky, ale není to „živá voda”.
Zatěžujte plemenného býka s ohledem na jeho věk, konstituci a aktuální
kondici. Sledujte pravidelně jeho zdravotní stav, včetně změn chování. V
případě problémů na pastvě stáhněte býka do stáje. V zimním období Vám
zpracujeme optimalizaci krmné dávky.

Produkty BovesPro je možno krmit skupinově
přes krmítko microfeeder.

doporučuje

BovesPro

všechny tyto výrobky nabízíme ve formě MDK a lizů

objednávky: Jihočeský chovatel a.s., objednavky@jchovatel.cz, tel.: 727 874 325
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