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Mléčné krmné směsi pro jehňata a kůzlata
Společnost MIKROP ČEBÍN vyrábí mléčné krmné směsi pro jehňata a kůzlata ve variantě OVISMILK a MIKROP OVIS. Obě mléčné krmné směsi (MKS) jsou určeny
pro odchov jehňat a kůzlat od ukončení mlezivového období, resp. 1. týdne stáří až do odstavu. Mléčné krmné směsi jsou vhodné pro použití v mléčných
krmných automatech. Velmi vhodná je kombinace se startérovým/TMR systémem výživy mláďat, která podporuje efektivní rozvoj bachorových papil a umožní
využít růstový potenciál mláďat, a to při zachování jejich dobrého zdraví. Naše mléčné krmné směsi umožňují v masných stádech praktikovat dřívější odstav
v systému dvojího bahnění ročně. MKS jsou neocenitelné v nouzových situacích, např. v případě ztráty kojící bahnice, resp. kozy, nebo nepřijetí mláděte matkou.
OVISMILK je MKS s obsahem 20% sušeného odstředěného mléka. Mimo to, obsahuje velmi vysoký podíl velmi kvalitní syrovátky, mléčného albuminu,
permeátu a živočišného tuku (88 %). Tato MKS je vhodná pro jehňata a kůzlata po ukončení jejich mlezivové výživy.
MIKROP OVIS je ekonomickou MKS s vyváženým poměrem proteinu a tuku. Tato mléčná krmná směs se sestává z kvalitních syrovátek, mléčného albuminu,
permeátu a živočišného tuku (79 %). Je vhodná zejména pro jehňata a kůzlata od 2. týdne věku.
Naše MKS jsou bohatě dotovány vitaminy (A, D, C, K, B komplexem aj.) a komplexem minerálních látek (org. Se, Fe, Zn, Mn aj.). Pro podporu žádoucí mikroflóry
a potlačení patogenů trávicího traktu je použito vybraných kmenů Entrococcus Feacium.
Složení mléčných krmných směsí:
Mléčná krmná směs

OVISMILK
(20 % SOM**)

MIKROP
OVIS

632 531

631 530

Kód
Proteiny

%

23

22

Tuk

%

25

26

Podíl mléčných surovin*

%

63

53

* Skutečný obsah mléčných surovin bez započtení obsahu tuku.

* * Sušené odstředěné mléko.

● Příprava mléčného nápoje
Jehňata a kůzlata musí minimálně první den života přijmout adekvátní objem ovčího nebo kozího mleziva. Mléčný nápoj se připraví po důkladném rozmíchání:
jehňata: 180 až 220 g mléčné krmné v 1000 ml teplé vody 45 °C, kůzlata: 140 až 150 g mléčné krmné směsi v 1000 ml teplé vody 45 °C. Teplota mléčného nápoje
při jeho zkrmování by měla být 39 až 40 °C. Nezvyšujte dávkování MKS na 1 litr vody. Při vyšší koncentraci MKS v nápoji vystavujete jehňata i kůzlata riziku vzniku
dietetických průjmů.

● Dávkování (orientační dávka)
1. den po narození
2. až 5. den po narození
6. až 10. den po narození
11. až 25. den po narození
26. den po narození do odstavu

– napájení mlezivem (denní objem min. 150 ml/kg živé hmotnosti, 4 dílčí krmení),
– krmení 4–6× denně, tj. 500 až 800 ml/den,
– krmení 3–4× denně, 700 až 1 200 ml/den,
– krmení 3–4× denně, 900 až 1 600 ml/den,
– krmení 3× denně, 1 200 až 2 400 ml/den.

Odstav – odstavujte jehňata a kůzlata pozvolným snižováním denního objemu v periodě min. 10 dní. Zajistěte jehňatům a kůzlatům dostatek napájecí vody
a kvalitního starteru, sena či suché TMR.
Rádi Vám pomůžeme s komplexním nastavením managementu odchovu jehňat a kůzlat.
Naše MKS jsou pravidelně nutričně a mikrobiologicky kontrolovány.
Balení v pytlích 25 kg, paleta 750 kg. MIKROP OVIS také v 3 kg balení.
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Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.
Společnost MIKROP ČEBÍN a. s., pracuje neustále na vývoji všech výrobků. Prosíme o pochopení, že některé údaje se mohou lišit v závislosti na stáří letáku. Proto tento materiál má pouze informativní charakter. V případě zájmu se obraťte na naše specialisty.
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