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Axcelera-C – optimalizace vývoje
bachoru pro celoživotní výkonnost
Čím lépe dokážeme rozvinout bachor telat, tím více
zlepšíme jejich celoživotní výkonnost. Naším cílem je
urychlit přechod telat z monogastrů na přežvýkavce
tak efektivně, jak je to jen možné.
Axcelera-C je novým nástrojem k akceleraci bachoru a výkonnosti telat,
což je prokázáno u více než jednoho
milionu telat. Jsou to unikátní granule s vysokým obsahem laktózy (40 %),
které se zkrmují telatům od 4. dne
až do odstavu. Díky trávení v bacho-

ru dodávají dříve a více energie pro
rozvoj telat. Příjem starteru u telat je
první týden nízký kvůli omezenému
rozvoji bachoru. Axcelera-C se podává se stávajícím mléčným programem
a na rozdíl od tekutého mléka se dostane (tráví) do bachoru, kde stimuluje jeho rozvoj.

Farmáři využívající Axceleru-C sledují větší příjem pevného krmiva,
dosahování odstavového příjmu krmiva mnohem dříve s redukovanou
kontrolou při odstavu. Kromě toho
plynou výhody z dodávané energie,
kterou telata využijí tam, kde je to
nutné. Farmáři sledují zrychlení růstu, zvýšení vitality a energie, redukci
nemocí a omezení průjmů z přebytku
živin.
Axcelera-C se podává ad libitum první
čtyři týdny místo starteru. Od 4. týdne
do odstavu (příjem sušiny 1,5 kg) se
podává 150 g/ks/den navrch startéru
nebo ji lze přimíchat do starterového
krmení k posílení dalšího příjmu pevného krmiva. Každé tele potřebuje
zhruba 9 kg Axcelery-C k posílení své
výkonnosti.
S Axcelerou-C lze také použít pokročilejší systém krmení, který umožňuje
odstavit telata již 35. den od tekutého

mléka. Farmáři snižují spotřebu mléka
o jeden litr denně, nabízí Axceleru-C
ad libitum až do množství 700 g na
kus a den, a to až do stáří 50 dnů. Ve
14 dnech stáří začínají zkrmovat TMR
společně se starterem. Změňte současný systém odchovu a odstavujte

v 35 dnech, snižte náklady na odchov
a zlepšete výkonnost vašich telat. Pro
více informací kontaktujte odborníky
na výživu z Boditu Tachov, s. r. o.
Ing. Michal Holík
Bodit Tachov s.r.o.

PřEDSTAvuJEmE

SvěTově PRvNí
AkCELERáToR PRo kRávy…
Akcelerovaná telata rostou rychleji1,2
Rychlejší rozvoj bachoru za pomoci dřívějšího příjmu pevného krmiva 2,3
umožňuje časnější odstav s menší variabilitou váhy telat při odstavu
Snadné použití
Pro dosažení nejlepších výsledků, krmte Axceleru C, jako náhradu startéru od 3 dne stáří
minimálně do 3 týdnů stáří
Poté krmte 150g Axcelery C na /ks/den až do odstavu nejlépe do krmítka na již
nadávkovaný startér
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…JEN HRST AxCELERy-C DENNě
Až Do oDSTAvu AkCELERuJE
CELožIvoTNí užITkovoST
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