TL-TOP starter

TL - TOP STARTER
Vitalnost novorojenega teleta je močno odvisna od
prehrane matere, zlasti v zadnjih dveh mesecih
pred telitvijo. Pravilna prehrana matere močno vpliva
na količino in kakovost mleziva, ki je prva hrana
novorojenemu teletu. Poleg kakovostnega mleziva, je
za preživetveno sposobnost teleta najbolj pomembna
higiena v hlevu, kjer krava teli ter primerna nega in oskrba
novorojenega teleta. Vzreja teleta poteka skozi več
obdobij: prvo obdobje je prilagajanje teleta na nov način
življenja, sledi mlečno obdobje, obdobje spolnega zorenja
in zrelosti. Novorojeno tele lahko zaradi anatomskih in
fizioloških posebnosti uživa samo tekočo hrano in je
takrat funkcionalno še neprežvekovalec, čeprav že ima
delno razvite predželodce, ki v kolostralnem obdobju
še ne igrajo nobene pomembne vloge. Tele ima že ob
rojstvu razvite papile, vendar mleko ne vpliva ugodno

na njihov razvoj. Poglavitni stimulatorji razvoja papil so
hlapne maščobne kisline, zlasti maslena in propionska
kislina, ki nastajata ob fermentaciji lahkotopnih
ogljikovih hidratov, zato pravilno sestavljeni starterji za
teleta povečajo število in velikost papil v vampu. Če
teletom dodamo še kakovostno mrvo, dobimo obrok,
ki vsestransko pospešuje rast črevesnih papil, ki so
predpogoj, da tele postaja vse bolj prežvekovalec.

TL-TOP STARTER za teleta:
vrhunski starter za zgodnje odstavljanje telet
omogoča hiter razvoj telet v prežvekovalce
za zdrava in proti boleznim odporna teleta
grobozrnata hidrotermično obdelana žita z rotacijo
širijo siriščni kanal in pospešujejo razvoj črevesnih
papil
povečuje konzumacijo kakovostne mrve
sestavljen je iz vrhunsko hidrotermično obdelanih
zrn koruze in ječmena v obliki kosmičev z veliko
kontaktno površino

dodani rožiči dajejo okusnost starterju in izboljšajo
prebavljivost
ekstrudirano laneno seme v starterju nudi teletom
kakovostne maščobe bogate z omega-3 maščobnimi
kislinami, ki zagotavljajo odpornost črevesne
sluznice in odlične priraste
polnovredne beljakovine sirotke in soje v starterju
pri starejših teletih odlično nadomestijo beljakovine
mleka
starter pričnemo pokladati teletom že 5. dan
starosti in ga uporabljamo do 7. tedna starosti.

PAKIRANO:
TL-TOP STARTER
jumbo vreče,
25/1
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PRODAJA
LJUBLJANA
NOVO MESTO
AJDOVŠČINA
LJUTOMER

01 / 584 26 65, gsm 031 350 500
07 / 393 19 22, gsm 031 704 339
05 / 364 45 13, gsm 051 684 424
02 / 585 88 64

