Krmila za
krave molznice

Program klasika

Dopolnilne krmne mešanice za pokrivanje prehranskih potreb v intenzivni reji krav molznic.
BELJAKOVINSKO KRMILO - peleti

BELJAKOVINSKO KRMILO 50:50 - moka

Krmilo je namenjeno za izravnavo beljakovinsko revnih

Krmilo je namenjeno za izravnavo beljakovinsko revnih

krmnih obrokov na travni in koruzni silaži.

krmnih obrokov z večjim deležem koruzne silaže.

Hranilna vrednost:

Hranilna vrednost:

surove beljakovine 36%, NEL 6,3 MJ/kg

surove beljakovine 39 %, NEL 7 MJ/kg

Posebnost:

Posebnost:

sestavljeno iz oljnih tropin in pogač; NE vsebuje uree.

sestavljeno iz sojinih in repičnih tropin; NE vsebuje uree.

Pakirano: razusto, BB vreče

Pakirano: razusto, BB vreče

BELJAKOVINSKO KRMILO 1:1:1 - moka
Krmilo

je

namenjeno beljakovinski izravnavi krmnih

obrokov za krave z visoko mlečnostjo.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 38 %, NEL 6,8 MJ/kg
Posebnost:
sestavljeno iz treh oljnih tropin; NE vsebuje uree.
Pakirano: razusto, BB vreče

BELJAKOVINSKO KRMILO BREZ GSO

VLAKNINSKO KRMILO - peleti

- peleti, moka

Vlakninsko krmilo je dopolnilna krmna mešanica namenje-

Krmilo je namenjeno za izravnavo beljakovinsko revnih

na krmljenju krav molznic, pitancev, konjev in drobni-

krmnih obrokov na travni in koruzni silaži.

ce. S tem krmilom lahko delno nadomestimo, oziroma
dopolnimo manjkajoči del voluminoznega dela krmnega

Hranilna vrednost:

obroka. Živali dokrmljujemo z 2 - 5 kg VLAKNINSKEGA KR-

surove beljakovine 36 %, NEL 6,5 MJ/kg

MILA na dan.

Posebnost:
sestavljeno iz oljnih tropin, ki ne vsebujejo GSO;

Hranilna vrednost:

NE vsebuje uree.

surove beljakovine 11 %, NEL 5,3 MJ/kg.

Pakirano: razsuto, BB vreče

Posebnost:
Krmilo vsebuje min. 20 % surove vlaknine, min. 40 %

ENERGETSKO KRMILO - peleti

NDF in min. 20 % ADF.

Krmilo je namenjeno kravam molznicam in ostalemu gove-

Pakirano: razusto, BB vreče, 30/1

du, ki jih krmimo s več travne kot koruzne silaže ter senom
ali ob paši.

K - 16 - peleti
Krmilo dopolnjuje obrok za molznice, ki jih krmimo s trav-

Hranilna vrednost:

no silažo in senom.

NEL 6,9 MJ/kg, surove beljakovine 9 %.
Posebnost:

Hranilna vrednost:

sestavljeno iz koruze in žit ter glicerola.

surove beljakovine 16 %, NEL 6,5 MJ/kg

Pakirano: razsuto, BB vreče

Pakirano: razusto, BB vreče

K - 18 - peleti

ŽITMIX - peleti

Krmilo je primerno za molznice z nižjo laktacijsko mleč-

Krmilo je namenjeno kravam molznicam za energetsko iz-

nostjo, ki jih krmimo s travno silažo, koruzno silažo in se-

ravnavo obroka z več travne in manj koruzne silaže, se pase-

nom.

jo ali dobivajo zeleno krmo.

Hranilna vrednost:

Hranilna vrednost:

surove beljakovine 18 % , NEL 6,5 MJ/kg

NEL 7 MJ/kg, surove beljakovine 9 %,

Pakirano: razusto, BB vreče, 30/1

Pakirano: razusto, BB vreče, 30/1

K - 19 - moka, peleti

K - PROTIKETOZNI - peleti

Krmilo je primerno za molznice, ki jih krmimo s travno in

Krmilo učinkovito preprečuje presnovno bolezen - KETO-

koruzno silažo ter senom.

ZO, ki se pogosto pojavi v poporodnem obdobju. Priporočamo, da ga kravam in telicam začnete krmiti 14 dni pred

Hranilna vrednost:

telitvijo v količini 0,5 do 1,5 kg na žival na dan. Po telitvi po-

surove beljakovine 19 %, NEL 6,5 MJ/kg

večajte količino krmila na 1,5 do 2,5 kg na žival na dan in ga

Pakirano: razusto, BB vreče, 30/1

krmite vsaj 30 do 45 dni.

K - 22 - moka, peleti

Hranilna vrednost:

Krmilo je namenjeno kravam molznicam, ki jih krmimo s

NEL 9,0 MJ/kg, surove beljakovine 17 %.

več koruzne silaže in senom.

Posebnost:
visoka energijska vrednost, propilen glikol, zaščiten metio-

Hranilna vrednost:

nin, zaščitene maščobe, niacin, holinklorid, biotin.

surove beljakovine 22%, NEL 6,6 MJ/kg

Pakirano: BB vreče, 30/1

Pakirano: razsuto, BB vreče

Program TOP

Dopolnilne krmne mešanice nudijo visokomolznim kravam kvalitetne oblike hranil, z dodatnimi
tehnološkimi postopki obdelave, za dolgoročno visoko prirejo mleka in stabilno zdravje.
BELJAKOVINSKO KRMILO - TOP - drobljenec

ENERGETSKO KRMILO - TOP - peleti

Krmilo odlikuje visoka vsebnost beljakovin in v vampu neraz-

Energetsko bogato krmilo je namenjeno energetski izravna-

gradljivih –by pass beljakovin potrebnih za visoko prirejo mle-

vi krmnih obrokov za poporodne in visoko proizvodne krave

ka. Krmilo zamešamo v mešalni prikolici skupaj s silažami in žiti.

molznice. Priporočamo uporabo krmila predvsem v poletnem času, ko je zaradi vročine zmanjšana konzumacija suhe

Hranilna vrednost:

snovi in vnos prepotrebne energije iz voluminozne krme.

surove beljakovine 43% , od tega vsaj 35% by-pass beljakovin, NEL 7 MJ/kg.

Hranilna vrednost:

Posebnost:

NEL 10 MJ/kg, surove beljakovine 10%

hidrotermično z ekspanderjem obdelane oljne tropine in

Posebnost:

pogače; NE vsebuje uree.

Krmilo vsebuje visok delež zaščitenih maščob, propilengli-

Pakirano: razusto, BB vreče

kola, glicerola in pesnih rezancev. Krmilo je ekspandirano in
peletirano.
Pakirano: razusto, BB vreče, 30/1

K - TOP - 40 - peleti
Krmilo je primerno za molznice z višjo dnevno mlečnostjo
katere krmimo s kakovostno koruzno in travno silažo ter senom.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 19 %, NEL 7,0 MJ/kg
Posebnost:
visoka energijska vrednost, zaščitene maščobe, holinklorid, niacin.
Pakirano: razusto, BB vreče

K - TOP - 50 - peleti
Krmilo pokriva prehranske potrebe visoko molznih krav, ki
jih krmimo s kakovostno koruzno in travno silažo ter senom.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 21 %, NEL 7,3 MJ/kg
Posebnost:
visoka energijska vrednost, višji delež by-pass beljakovin,
zaščitene maščobe, zaščitena AK metionin.
Pakirano: razusto, BB vreče, 30/1

Krmilo je namenjeno molznicam z izrazito visoko dnevno
mlečnostjo, katere krmimo s kakovostno koruzno in travno
silažo ter senom.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 20%, NEL 7,8 MJ/kg
Posebnost:
Krmilo

je

dodatno

hidrotermično

obdelano

in

ekspandirano. Ima visoko energijsko vrednost, visok delež
by-pass beljakovin, zaščitene maščobe, holinklorid, niacin,
biotin, zaščitena AK metionin, propilen glikol.
Pakirano: razsuto, BB vreče

TO
P

K - TOP - 60 - peleti

Program KOP

Dopolnilne krmne mešanice so sestavljene iz gensko nespremenjenih surovin
KOP - PAŠNI - peleti

KOP - 19 - peleti

Krmilo je namenjeno kravam molznicam na celodnevni paši

Krmilo je primerno za molznice, ki jih krmimo z nekoliko več

ali na zelenem krmnem obroku v hlevu.

koruzne kot travne silaže in senom.

Hranilna vrednost:

Hranilna vrednost:

surove beljakovine 14%, NEL 6,8 MJ/kg

surove beljakovine 19%, NEL 6,5 MJ/kg

Posebnost:

Posebnost:

krmilo vsebuje veliko žit in pesnih rezancev. Krmilo NE vse-

Krmilo NE vsebuje GSO.

buje GSO.

Pakirano: razusto, BB vreče, 30/1

Pakirano: razusto, BB vreče

KOP -22 - peleti
KOP - 16 - peleti

Krmilo je namenjeno kravam molznicam, ki jih krmimo pre-

Krmilo dopolnjuje obrok za molznice, ki jih krmimo s travno

težno s koruzno silažo in senom.

silažo in senom.
Hranilna vrednost:
Hranilna vrednost:

surove beljakovine 22%, NEL 6,6 MJ/kg

surove beljakovine 16%, NEL 6,5 MJ/kg

Posebnost:

Posebnost:

Krmilo NE vsebuje GSO.

Krmilo NE vsebuje GSO.

Pakirano: razsuto, BB vreče.

Pakirano: razusto, BB vreče

Program MIX

Dopolnilne krmne mešanice vsebujejo vsa potrebna hranila za pripravo kompletnih krmnih obrokov za krave
molznice v mešalnih prikolicah
K - MIX - 20 - moka

K - MIX - 35 - moka

Uporaba v obrokih za krave molznice z več travne kot koruzne si-

Primeren za

laže; s 2 do 4 kg krmila pokrijemo vse potrebe po energiji, belja-

molzne krave z več koruzne kot travne silaže. Krmilo zameša-

kovinah in mineralih za pripravo MIX obroka v mešalni prikolici.

mo v mešalni prikolici v količini od 2 do 3 kg po kravi dnevno.

Hranilna vrednost:

Hranilna vrednost:

surove beljakovine 20%, NEL 7 MJ/kg

surove beljakovine 35%, NEL 6,4 MJ/kg

Posebnost:

Posebnost:

visoka energijska vrednost, zaščitene maščobe, niacin, zaš-

visok delež surovih beljakovin, zaščitene žive kvasovke, vse-

čitene žive kvasovke.

buje 1% uree.

Pakirano: razusto, BB vreče

Pakirano: razusto, BB vreče

K - MIX - 26 - moka

K - MIX - 41 - moka

V obrokih za krave molznice s travno in koruzno silažo v raz-

Krmilo vsebuje visok delež kvalitetnih surovih beljakovin

merju 50/50; s 2 do 3 kg krmila pokrijemo vse potrebe po

in je primerno za izravnavo MIX krmnih obrokov za viso-

beljakovinah in mineralih za pripravo MIX obroka v mešalni

ko molzne krave z precej kvalitetne koruzne in travne silaže.

prikolici. Žita dodati posebej.

Krmilo zamešamo v mešalni prikolici v količini od 2 do 3 kg

izravnavo MIX krmnih obrokov za visoko

po kravi dnevno.
Hranilna vrednost:
surove beljakovine 26%, NEL 6,8 MJ/kg

Hranilna vrednost:

Posebnost:

surove beljakovine 41 %, NEL 6,5 MJ/kg

visoka energijska vrednost, zaščitene žive kvasovke, vsebuje

Posebnost:

0,5% uree.

visok delež surovih beljakovin, visok delež v vampu nerazgra-

Pakirano: razusto, BB vreče

dljivih beljakovin, zaščitene žive kvasovke, vsebuje 1,5% uree.
Pakirano: razusto, BB vreče

K - MIX - PASS - moka
Idealno beljakovinsko krmilo za dopolnjevanje

krmnih

obrokov za poporodne in visoko mlečne krave molznice,
bogato z by-pass v vampu nerazgradljivimi beljakovinami
in visoko energetsko vrednostjo. Dajemo ga v količini od 2 4 kg dnevno, zamešano v MIX obrok.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 27%, od tega by-pass (UDP) beljakovin
35%, NEL 7 MJ/kg
Posebnost:
visok delež by-pass beljakovin, NE vsebuje uree.
Pakirano: razsuto, BB vreče

K - MIX - 40 OPTIMA - moka
Krmilo dajemo kravam molznicam za beljakovinsko izravnavo MIX obrokov v količini do max. 3 kg po kravi poleg več
kvalitetne koruzne in manj travne silaže.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 40%, od tega je v NPN obliki 8,5% surovih beljakovin.
Posebnost:
brez GSO, zaščitene žive kvasovke, vsebuje 3 % uree.
Pakirano: razsuto, BB vreče

Program superkoncentratov

Dopolnilni koncentrat za domačo pripravo krmil za krave molznice
K - 34 - SUPER - drobljenec
Krmna mešanica K-34-SUPER je beljakovinsko - mineralno - vitaminski koncentrat, namenjen za izdelavo domačih
krmnih mešanic za krave molznice. Zamešamo 35% koncentrata K - 34 SUPER in 65% mletih ali stisnjenih žit. 1 kg
krmila zadošča za proizvodnjo min. 2,3 litrov mleka.

Hranilna vrednost:
surove beljakovine 34%, NEL 6,4 MJ/kg
Pakirano: BB vreče, 30/1

Program specialnih proizvodov
GLIKOLAK - peleti
Krmilo vsebuje visok delež kravam hitro dostopne energije

SODALAK EXTRA - moka

in je namenjen molznicam v času visoke mlečnosti. Pripo-

Krmilo s svojimi sestavinami učinkovito preprečuje zakisa-

ročamo ga kravam dodajati že 14 dni pred telitvijo 1-2 kg na

nje vampove vsebine in zmanjšuje negativne posledice vro-

dan in po telitvi povečevati količino do max. 3 kg po kravi

činskega stresa pri kravah molznicah.

na dan.
Posebnost:
Hranilna vrednost:

visoka koncentracija dodatkov z močnimi puferskimi učinki,

NEL 8,8 MJ/kg, surove beljakovine 7%

zaščitene žive kvasovke.

Posebnost:

Pakirano: BB vreče, 30/1

visoko učinkovita energija, propilen glikol.
Pakirano: razsuto, BB vreče, 30/1

AKTIGLIV - moka

PROTEOMIX - moka

Specialni proizvod za krave molznice, ki aktivira delovanje

Krmilo pokladamo kravam molznicam in govejim pitancem

vampnih celulolitičnih bakterij za boljšo prebavljivost vlak-

za izravnavo manjkajočih v vampu hitro razgradljivih suro-

nine iz silaž in mrve, zvišuje zauživanje voluminozne krme,

vih beljakovin v primerih manj kvalitetnih travnih silaž. Do-

s tem poveča proizvodnjo mleka, zvišuje pH vrednost vam-

dan zeolit učinkovito veže v krmi eventuelno prisoten miko-

pove vsebine ter utrjuje roževino parkljev.

toksin aflatoksin in izboljšuje mikroklimo v hlevu.

Doziranje:

Hranilna vrednost:

Priporočamo 100-150 g AKTIGLIV na molznico na dan.

surove beljakovine 52 %, od tega je iz NPN 44 % surovih beljakovin.

Pakirano: 30/1

Posebnost:
vsebuje zeolit, ureo in Mg sulfat

KRMILO PK - ZA PRESUŠENE KRAVE - peleti

Pakirano: BB vreče, 30/1

Krmilo PK začnemo pokladati presušenim kravam 3 tedne
(21 dni) pred pričakovanim porodom v količini 2 kg po kravi

K - REPRO LAKT OMEGA - peleti

dnevno, vse do poroda. Za boljšo ješčnost je potrebno krmi-

Krmilo je namenjeno izboljšanju plodnosti in mlečnosti vi-

lo zamešati med krmni obrok na jaslih.

sokomolznih krav.
Doziranje:

Hranilna vrednost:

Krmilo dodajati kravam v količini 1 kg dnevno od 21. dneva

surove beljakovine 32%, DCAD -900 meq/kg SS.

po porodu do osemenitve.

Posebnost:

Hranilna vrednost:

visok negativni anionski naboj krmila, dobra ješčnost

NEL 8,6 MJ/kg, surove beljakovine 13%

Pakirano: 30/1

Posebnost:
Energetsko bogato krmilo z dodanimi Omega 3 nenasičenimi
maščobnimi kislinami, ki vplivajo na tvorbo hormonov potrebnih za začetek pojatve. Dodani aktivatorji vampove mikroflore.
Pakirano: 30/1
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