
Časný odstav (8 týdnů)
KALBI MILCH TOP
Mléčná krmná směs pro intenzivní odchov a adlibitní 
napájení s 50 % sušeného odtučněného mléka,  
dávkování 125 – 150 g/l nápoje, s PROVITA LE, 
AMINOTRACE-stopovými prvky, MiZi, AKTIMAG.  
Neobsahuje rostlinný protein.

KALBI MILCH PRIMUS PROTECT
Mléčná krmná směs pro intenzivní odchov s 30 % sušeného 
odtučněného mléka, PROVITA LE a RZJ-faktor,  
dávkování 125 – 150 g/l nápoje, s AMINOTRACE-stopovými 
prvky, MiZi, AKTIMAG.

Mléčné krmné směsi

ODCHOV TELAT

Bezpečný start a rychlý vývoj v přežvýkavce



KALBI FERM
Dietetikum se speciální kombinací vitaminů pro nově 
narozená telata, s PROVITA LE a imunoglobuliny.  
Dávkování 50 g / tele do mleziva.

KALBI AKTIV PROTECT
Obohacuje mlezivo a zbytkové mléko, s RZJ – faktor, 
s imunoglobuliny, AMINOTRACE-stopovými prvky,  
MiZi, AKTIMAG. Dávkování 20 g / l mléčného nápoje.

KALBI – LYT
Práškový preparát s PROVITA LE pro stabilizaci hospodaření 
s vodou a elektrolyty při poruchách trávení  
a jako profylaxe při změně ustájení. Dávkování 50 g / l vody.

SCHAUMANN ISOLYT
Tekutý přípravek pro stabilizaci hospodaření s vodou 
a elektrolyty při poruchách trávení a jako profylaxe  
při změně ustájení. Dávkování 2x denně 50 ml pro tele  
zamíchat do mléčného nápoje.

KALBICID
Přípravek pro okyselení plnotučného mléka nebo mléčné 
krmné směsi. Dávkování 7,5 – 25 g / l mléčného nápoje 
podle požadované úrovně pH, s AMINOTRACE-stopovými 
prvky.

SCHAUMACID DRINK
Přípravek pro okyselení plnotučného mléka. Dávkování  
2 – 3 ml / l mléčného nápoje, pro mírné okyselení.

Speciální výrobky

Kompletní a doplňkové krmné směsi 
KALBI FLOCS PLUS NG
Velmi chutné müsli pro telata, vhodné pro první příjem 
suchého krmiva, od 1. do 6. až 7. týdne života volně 
k dispozici.

KALVI A
Starter z kvalitních jadrných krmiv, pro telata od 2. týdne 
života do max. 4 měsíců stáří.

KALBI TMR S
Doplňkové krmivo, suchá TMR pro telata od 1. týdne života 
do max. 4 měsíců stáří.

Minerální krmivo pro telata a odchov mladého skotu
KALVICIN
Minerální krmivo pro odchov telat s PROVITA LE, 
s AMINOTRACE-stopovými prvky a CERAVITAL XP,  
MiZi, dávkování 4 %.

RINDAVIT START ATG
Minerální krmivo pro odchov jalovic, pro zdravý růst 
a plodnost, dávkování 100 – 150 g / zvíře a den,  
s AMINOTRACE-stopovými prvky.

Konvenční odchov (10 – 12 týdnů)
KALBI MILCH CLASSIC
Mléčná krmná směs s vyváženým poměrem bílkovina-tuk, 
HERBALAC a PROVITA LE. Možno připravit jednodenní 
zásobu nápoje, dávkování 100 – 125 g/l nápoje, 
s AMINOTRACE-stopovými prvky, MiZi, AKTIMAG.

KALBI MILCH FIT SAUER
Pro konvenční způsob odchovu, s PROVITA LE. Možno 
připravit dvoudenní zásobu nápoje, dávkování 100 – 125 g/l 
nápoje, s AMINOTRACE-stopovými prvky, MiZi, AKTIMAG.

KALBI MILCH CM
Pro konvenční odchov, s PROVITA LE. Velmi dobře lze 
kombinovat s plnotučným mlékem, dávkování 100 – 125 g/l 
nápoje, s AMINOTRACE-stopovými prvky, MiZi, AKTIMAG.

Mléčné krmné směsi



RZJ-faktor znamená větší růst, zdraví a jistotu
 speciální kombinace organických kyselin  

 a vysoce účinných komponentů vlákniny

AMINOTRACE – inovativní vývoj organicky vázaných stopových prvků
 nejlepší rozpustnost
 optimální koncentrace stopových prvků
 stabilní komplexy se stopovými prvky
 vynikající biologická využitelnost

PROVITA LE – probiotikum, dva vysoce aktivní kmeny bakterií mléčného kvašení
 potlačení škodlivých zárodků ve střevním traktu
 zvýšení stravitelnosti živin
 vytváří aktivní biofilm na sliznici střeva a zvyšuje tak imunitu

HERBALAC – přírodní účinné látky z rostlinných extraktů
 podporuje a stabilizuje trávení 
 podporuje vitalitu střevní mikroflóry

AKTIMAG – vysoce využitelný organický zdroj hořčíku
 optimální pokrytí potřeb hořčíku
 vysoká a stabilní biologická využitelnost  

 ve složitých situacích látkové výměny
 zásobení hořčíkem podle užitkovosti
 zabránění poruchám vzrušivosti nervů a svalů

MiZi – mikronizovaný oxid zinečnatý
 vyšší denní přírůstky
 lepší konverze krmiva
 jistota pro růst
 stabilnější imunitní systém

CERAVITAL XP – fermentační produkt
 lepší stravitelnost bílkovin
 vyšší využití živin
 zvýšení denních přírůstků v odchovu
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