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DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO TELATA MLADŠÍ 6 MĚSÍCŮ

RoCo Calf PASTE



Inovativní nástroj pro řízení výživy v průběhu počátečního, kritického období 
v životě novorozených telat a mláďat dalších přežvýkavců.

Doplňkové krmivo pro telata a jiné přežvýkavce mladší 6 měsíců.

Balení                           

  Aplikátor              32 ml

  Krabice             6 x 32 ml

Plněno do vícedávkových aplikátorů o objemu 32 ml. 
Jedna krabice obsahuje 6 x 32 ml.

Pozadí konceptu
Jednou z největších výzev, se kterou se setkáváme při odchovu telat, 
jsou ztráty v rané fázi života v důsledku poruch trávení krmiva.
Výzkumy prokázaly, že dojnice, které měly ve svém životě suboptimální start, 
nejsou schopny projevit svůj plný genetický potenciál během první laktace.

Abychom měli co nejzdravější krávy, je potřeba zajistit už telatům ten 
nejlepší možný start do života. K tomu patří zajištění optimální péče a výživy.

         od společnosti ChemVet byla navržena s cílem poskytnout 
nutriční nástroj pro optimalizaci výživy v raných fázích života telat a ostatních 
přežvýkavců.
 
        je chutná, dobře stravitelná pasta obsahující prášek
ze sušeného vaječného žloutku (se specifickými protilátkami IgY proti bovinnímu 
rotaviru a E.coli) a rostlinný tuk.
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Doplňkové krmivo s vysokým obsahem
sušeného vaječného žloutku od slepic, 

které mají specifické protilátky
proti bovinnímu rotaviru  a E.coli, 

a rostlinný tuk.

Dávkování
Doporučená dávka je 10 ml na tele a den po dobu 3 dnů. Pro mláďata 
malých přežvýkavců je dávka 1-2 ml na zvíře a den.

Skladování
V suchu při teplotě nepřesahující 25°C, v uzavřeném obalu.


