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AKTUÁLNĚ
HLAVNÍ TÉMA
VÝŽIVA TELAT BEZ GENETICKÉ
MODIFIKACE (GMO)

Odchov telat bez GMO –
podle Schaumann-konceptu
Mnozí výrobci mléka přeorientovali svou produkci na „mléko bez GMO“. Všechna používaná krmiva
musí být prostá geneticky upravených součástí.

Mléčné krmné směsi
certifikované VLOG
Všechny KALBI MILCH výrobky jsou certifikové VLOG (německá Asociace pro potraviny
bez genetického inženýrství). Nevzniká tady
nebezpečí zavlečení materiálu obsahujícího
GMO a zařazení produktů při auditu se tak
zjednodušuje. Podnikům, které zkrmují
vlastní plnotučné mléko, nabízí Schaumann
certifikovaná doplňková krmiva KALBI „bez
GMO“ s obsahem minerálních látek, vitamínů a Schaumann-účinných látek pro podporu zdraví a růstu telat.

mléčným nápojem základem hospodárného
odchovu telat (schéma 1).
KALVI A a „suchá“ TMR pro telata nabízí komplexní řešení, kdy jsou telata zásobena všemi
potřebnými živinami. Pokud jsou k dispozici
všechny potřebné komponenty přímo v pod-
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Krmná směs pro odchov „bez GMO“
Vysoký a časný příjem kvalitní, živinově
hodnotné krmné směsi je spolu s optimálním

niku lze namíchat krmnou směs s doplněním
výrobku KALVICIN PRO CV ATG – minerální
krmivo s Provita LE, Ceravital a organicky vázanými stopovými prvky Aminotrace.
Schaumann nabízí možnost krmit krávy i telata pomocí krmiv bez genetické modifikace.

Schéma 1: Plán napájení a odchovu jaloviček

KALBI MILCH-mléčné
krmné směsi
nebo
KALBIdoplňková
krmiva

mlezivo/
plnotučné mléko

Tento požadavek se týká přednostně krav
v laktaci a stojících na sucho, ovšem ovlivněna je
tím a poptávána výživa telat a mladého dobytka.
Schaumann nabízí koncept výživy pro telata
„bez GMO“ – kompletní mléčné krmné směsi,
doplňková a minerální krmiva pro odchov
(schéma 1). Individuální řešení nabízí Schaumann podnikům, které zkrmují kompletní
mléčné krmné směsi i podnikům, které využívají doplňková krmiva pro zvýšení kvality
zkrmovaného plnotučného mléka.
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