RINDAMAST

Odchov a výkrm býků

NOVÝ RINDAMAST – PROGRAM zabezpečuje optimální zásobení zvířat
ve všech fázích výkrmu.
RINDAMAST – minerální krmivo s obsahem účinných látek vhodně doplňuje krmné
dávky založené na vysoce kvalitních kukuřičných silážích, obilovinách a cíleně zvolených bílkovinných komponentech.
Kombinace v praxi ověřených účinných látek ASS-CO FERM a odpovídající doplnění síry zlepšuje
stravitelnost použitých krmiv. Výsledkem je:
vysoký příjem krmiva
vyvážená látková výměna v bachoru
optimální využití živin
vysoké denní přírůstky
výborná masná a jatečná kvalita
ASS-CO FERM, kombinace probiotika
s živými kvasinkami pro:
stabilnější pH-hodnotu v bachoru

Bezpečná startovací fáze výkrmu
RINDAMAST STARTER

Speciální minerální krmivo koncipované pro odchov telat a předvýkrm býků.
Dávkování: 100 g/den, do 250 kg ž. hmot.

Stabilní užitkovost v konečné fázi výkrmu
RINDAMAST FINISHER

RINDAMAST FINISHER U

Minerální krmivo doplněné o síru pro stabilitu
vysoké užitkovosti.
Dávkování: 150 g/den, 450 kg ž. hmot. až konec
výkrmu

Speciální minerální krmivo pro konec výkrmu, vybaveno
močovinou pro možnost snížení proteinu v krmné dávce.
Dávkování: 150 – 300 g/den, 450 kg ž.hmot. až konec
výkrmu

Pro celou periodu výkrmu
RINDAMAST UNI ASS-CO

Dávkování: 100 – 200 g/den, 250 kg ž. hmot. až konec
výkrmu nebo do 450 kg ž. hmot.

Minerální krmivo s obsahem síry a ASS-CO FERM pro
stabilizaci fungování bachoru.
Dávkování: 100 – 200 g/den, 250 kg ž. hmot. až konec
výkrmu nebo do 450 kg ž. hmot.

RINDAMAST BASIS UNI

Univerzální minerální krmivo pro celou fázi výkrmu
býků.
Dávkování: 100 – 200 g/den, 250 kg ž. hmot. až konec
výkrmu nebo do 450 kg ž. hmot.

RINDAMAST UNI

Minerální krmivo pro stabilizaci užitkovosti ve výkrmu
na nejvyšší úrovni, s doplňkem síry.
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RINDAMAST-program podporuje přeměnu živin krmiva ve svalovinu. ASS-CO FERM a síra
zlepšuje především stravitelnost vlákniny a denní přírůstky:
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denní přírůstek
stravitelnost vlákniny
g/den
%
1600
45

střed/konec výkrmu (fleckvieh, 300 – 600 kg)
denní přírůstek
stravitelnost vlákniny
g/den
%
1400
50

1550

1350

44

1500

1539 g

1450
1400
1350
1300
1250

44,1 %

43

1250

42
1442 g

1150

40
39
38

48
1311 g

1200

41
s ASS-CO
FERM

1300

39,3 %

s ASS-CO
FERM

SCHAUMANN ČR s.r.o. • NÁMĚSTÍ SVOBODY 35 • 387 01 VOLYNĚ
TEL.: 383 339 110 • FAX: 383 339 111
E-MAIL: SCHAUMANN@SCHAUMANN.CZ

1100
1050
1000

44
42

s
doplňkem
1128 g
síry

48,6 %

46

40
38
36

44,7 %
s
doplňkem
síry

