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SZARVASMARHA TAKARMÁNYOK
TAKARMÁNYKEVERÉKEK
TEJPÓTLÓK
Farmline latte tejpótló borjútápszer család

Zsírozott tejipari alapanyagok, fehérjekoncentrátum, premix
A borjú egészséges nevelése, itatása kulcsfontosságú mozzanat az állat életében. Ez
befolyásolja a későbbiekben nemcsak a gyarapodás intenzitását, hanem a választási életkort is.
A tejpótló készítmények minősége tehát alapvetően meghatározza a jószág fejlődését. A borjak
speciális igényén kívül a tápszernek alkalmazkodnia kell az eltérő tartási körülményekhez, és
a gazda elvárásaihoz is. Ezen körülményeket figyelembe véve lett kialakítva a Déli-Farm Kft.
által forgalmazott FarmLine Latte tejpótló borjútápszer termékcsalád. A Latte termékcsalád
kiválóan alkalmas a borjak problémamentes felneveléséhez, korai elválasztásához és gyors
fejlődéséhez.

INTENZO
DF50104

EXTRA
DF50105
Minőségi
borjúnevelési
rendszerhez
optimalizálva
70%
tejszármazék, a
jobb hasznosulás
érdekében

Fő jellemző

Általános
borjúnevelési
rendszerhez
optimalizálva

Felhasználás

Előzőleg a víz 30%-nak
felhasználásával törzsoldatot
készítünk, majd a hígítás során a
maradék víz hozzáadása után
37 °C-ra állítjuk be a kész oldatot.

KEVERÉSI ARÁNY

1:10
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BELTARTALOM
SZÁRAZANYAG
NYERSFEHÉRJE
NYERS ZSÍR
FOSZFOR MIN
LYSIN
METHIONIN
METHIONIN + CISZTIN
RÉZ
A VITAMIN
D3 VITAMIN
E VITAMIN

INTENZO
96%
22%
17,5%
0,66%
1,95%
0,46%
1,02%
15MG/G
24960 NE/KG
11000 NE/KG
125MG/KG

Kiszerelés:
Tárolás:
Minőség megőrzési idő:
Egészségügyi várakozási idő:

ICE
DF50106
Hidegen itatható,
alacsony hőmér
sékleten oldódó
Szerves savat
tartalmaz
Előzőleg a víz
30%-nak
felhasználásával törzs
oldatot készítünk, ami
alacsonyabb hőfokú
vízzel is elkészíthető

EXTRA
96%
23%
18,5%
0,66%
1,95%
0,46%
1,02%
15MG/G
24960 NE/KG
11000 NE/KG
125MG/KG

25 kg/zsák
száraz hűvös helyen
180 nap a gyártástól számítva.
0 nap

ICE
96%
21%
16%
0,66%
1,95%
0,46%
1,02%
15MG/G
24960 NE/KG
11000 NE/KG
125MG/KG

BORJÚTÁPOK
Borjúindító, borjúnevelő és borjúhízlaló
takarmánykeverékek
A megszületett borjú takarmányozási szempontból monogasztrikus állatnak tekinthető,
hiszen az előgyomrok csak később, több hónap múlva fejlődnek ki. Az újszülött borjút a
monogasztrikus állatok újszülötteihez hasonlóan kell táplálni. Ezeket figyelembe véve alakí
tottuk ki a borjak megfelelő növekedési erélyüket maximálisan kihasználandó borjútápokat,
melyek a borjúnevelés második hetétől adhatók jó minőségű széna mellett.
Az új összetételű tápok kiválóan hasznosulnak; huninsav tartalmuk és rostbontó enzim
kiegészítésük révén segítik az emésztést, és erősítik az immunrendszert.

DÉLI-FARM

BORJÚNEVELŐ TÁP

DF50202

DF50203

(GRANULÁLT FORMÁBAN)

SZÁRAZANYAG %
NYERSFEHÉRJE %
NYERSROST %
NYERSZSÍR %
NE M MJ/KG
NE G MJ/KG
NE I MJ/KG
CALCIUM %
FOSZFOR %
MAGNÉZIUM %
NÁTRIUM %
CINK MG/KG
RÉZ MG/KG
MANGÁN MG/KG
JÓD MG/KG
SZELÉN MG/KG
KOBALT MG/KG
A-VITAMIN NE/KG
D3-VITAMIN NE/KG
E-VITAMIN NE/KG

Kiszerelés:
Szavatossági idő:

DÉLI-FARM

BORJÚINDÍTÓ TÁP
90
18
6
2,67
7,6
5,15
7
1,53
0,56
0,12
0,22
120
24
60
0,75
1,2
0,75
15 840
1584
25,3

40 kg/PE zsák
120 nap

(GRANULÁLT FORMÁBAN)

90
16,5
6,5
2,68
7,73
5,26
7,1
1,4
0,63
0,08
0,19
80
16
40
0,5
0,8
0,5
10 540
1054
16,85

DÉLI-FARM

BORJÚHÍZLALÓ

(GRANULÁLT FORMÁBAN)

DF50204

90
16
7,3
2,62
7,5
5,25
6,9
1,31
0,61
0,08
0,19
80
16
40
0,5
0,8
0,5
10 540
1054
16,85
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GAZDAFARM H+M17
Összetett, komplett takarmánykeverék minden állatfaj részére
Melasz és huminsav tartalmú komplett takarmánykeverék vitaminokkal és ásványi
anyagokkal háztáji és nagyüzemi haszonállatok részére.
Nem igényel semmi plusz előkészítést (pl. áztatást, keverést) etetés előtt!
Ideális minden olyan gazda számára, aki időt és energiát szeretne megspórolni, illetve fontos
számára, hogy továbbra is minőségi, megbízható és ár érték arányban ideális takarmányt
etessen az állataival.
Kiegészítő, vagy komplett takarmánykeverékként is adható, összetétele alapján majdnem
minden gazdasági állattal, korosztállyal etethető minőségi alapanyagokból, megfelelő
energia-fehérje egyensúllyal. Vitamin és ásványanyag tartalma biztosítja az egészséges
növekedést, fejlődést. Melasz tartalma kiváló ízfokozó, étvágyjavító hatású és gyorsan
felszívódó energiát biztosít. Huminsav tartalma támogatja az állat immunrendszerét,
megelőzi a hasmenést, valamint toxinkötő képességgel rendelkezik. A granulált forma
garantálja a közel 10 féle összetevő homogenitását, és minimalizálja a porlási és keverésből
származó takarmányveszteséget, illetve megakadályozza a válogatást.

GARANTÁLT BELTARTALOM
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SZÁRAZANYAG
NYERSFEHÉRJE
MFE
NYERSROST
NETTÓENERGIA-L
CA
P
MFN
ZSÍR
LEBONTH. FEHÉRJE
BYPASS FEHÉRJE
NDF

EREDETI
ANYAGBAN
89,42%
172,77 G
96,89 G
68,86 G
6,76 MJ
7,59 G
6,44 G
100,4 G
33,01 G
113,85 G
58,92 G
253,65 G

SZÁRAZANYAGBAN
100%
193,21 G
108,35 G
77 G
7,56 MJ
8,49 G
7,2 G
112,28 G
36,92 G
127,31 G
65,89 G
283,65 G

Kiszerelés: 40 kg pellet/zsák
Összetétel: kukorica, cgf, ddgs, árpa, extrahált napraforgó, búzakorpa, ásv-és vitamin premix,
melasz, humapol (huminsav)
ADAGOLÁS:
Szarvasmarha: növendék, hízóbika: 2-5 kg/állat/ nap – tejelő állat: 5-10 kg/állat/nap
Sertés: növendék, hízó: 1-3 kg/állat/nap – koca: 2-4 kg/állat/nap
Juh, kecske: növendék: 0,2-0,5 kg/állat/nap – tejelő: 0,5-1,5 kg/állat/nap
Szavatossági idő: 120 nap
Cikkszám: DF50236

KONCENTRÁTUMOK
LAKTOSPITZ TERMÉKCSALÁD
A Laktospitz termékcsalád speciálisan a nagy tejtermelésű tehenek részére kialakított,
védett zsírt és védett fehérjét tartalmazó takarmánykeverék. Messzemenően figyelembe
véve a magyarországi takarmányozási viszonyokat és lehetőségeket, fejlesztésünk során
többféle, a speciális igényekhez igazodó termékösszetételt alakítottunk ki.

A Laktospitz Normal, és Laktofarm előnyei

+ Magas védett fehérje tartalmuk miatt ideális a nagy tejtermelésű egyedek igényeinek
kielégítésére.
+ Védett zsírtartalmuk csökkenti a laktáció első időszakában jelentkező negatív
energiaegyensúly
+ A bendőben zajló mikrobiális fehérjeszintézis mértéke jelentősen fokozódik.
+ Alkalmazásukkal javul az állomány szaporodásbiológiai és állategészségügyi
helyzete.

A Laktospitz Kraft és Laktospitz Mega előnyei

+ Magas fehérje és energiatartalmuk miatt ideális frissen ellett tehenek számára a
laktáció első szakaszába.
+ Védett zsírtartalmuk csökkenti a laktáció első időszakában jelentkező negatív
energiaegyensúlyt.
+ Etetésével nemcsak a testleépítésből eredő káros hatások küszöbölhetők ki, hanem
1 kg-jának etetésével naponta kb: 3-5 kg tejtöbblet is elérhet.
+ Ízletes, kiváló anyagok felhasználásával készülnek, nem tartalmaz állati eredetű
fehérjét.
+ Biztosítja, hogy a nagytermelésű tehenek magas csúcstermelést és kiváló
perzisztenciát érjenek el.
+ Alkalmazásával javul az állomány szaporodásbiológiai és állategészségügyi
helyzete.
A fenti koncentrátumokon túl egyedi összeállítások is lehetségesek a telepi igényekhez igazítva

LAKTOSPITZ
NORMAL

FARM

KRAFT

MEGA

SZÁRAZANYAG %

92

90

90

92

NYERSFEHÉRJE %

32,4

38

34

35,6

MFE G/KG SZA.

164

146

195

202

MFN G/KG SZA.

238

217

254

265

NE L MJ/KG SZA.

8,5

8,7

10,2

11,3

NYERSZSÍR %

17

4,3

18,4

21,4

NYERSROST %

8

7,9

6,3

6,2

CA G/KG

9,45

15,7

19

22,4

P G/KG

8,2

6,2

3,4

3,8

Kiszerelés:
Szavatossági idő:

40 kg/PE zsák
120 nap
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CA SZAPPAN

Pálmaolajból készített védett zsírkészítmény kérődzők részére.

NUTRACOR 88
SZÁRAZANYAG %
NYERSZSÍR %
NYERSHAMU %
CA %
NE L MJ/KG

98
84,6
12,67
9
23,4

ZSÍRSAV ÖSSZETÉTEL
MIRISZTINSAV C14:0 %
PALMITINSAV C16:0 %
SZTEARINSAV C18:0 %
OLAJSAV C18:1 %

1,5
44
5
40

LINOLSAV C18:2

9,5

Adagolási javaslat: A nagy tejtermelésű tehenek takarmányozása során, a laktáció első 100
napjában előforduló energiahiány pótlására a napi javasolt mennyiség 300-800 g.
Tárolás:
Kiszerelés:
Szavatossági idő:
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száraz, hűvös helyen, zárt kiszerelésben
25 kg/PP szövött zsák
365 nap

HIDROPALM

Növényi eredetű védett zsír – Hidrogénezett pálmazsírsav

STEAROLAC 90
NEDVESSÉGTARTALOM % MAX.
NYERSZSÍR %
SZABAD ZSÍRSAVAK %

1
99
85

ZSÍRSAV ÖSSZETÉTEL
MIRISZTINSAV (C14) %
PALMITINSAV (C16) %
SZTEARINSAV (C18) %
OLEINSAV (C18:1) %
ME BAROMFI MJ/KG
DE SERTÉS MJ/KG
ME KÉRŐDZŐ MJ/KG
NE MJ/KG

1,5
44
48
4
30,12
25,8
24,3
25,1

Felhasználási javaslat: Homogén takarmányba keverve az energiaszükségletnek
megfelelően.
Javasolt mennyiség:
Tejelő tehenek:
Hízómarha:
Sertés:
Baromfi:
Kiszerelés:
Szavatossági idő:

200-500 g/nap
2-3%
2-3%
2-3%
25 kg/PP szövött zsák
365 nap

TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK
ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS VITAMIN KIEGÉSZÍTŐK
Az ásványanyag és vitaminpótlás ugyan olyan fontos része a takarmányozásnak mint a
fehérje vagy az energia ellátás. Minden korosztály számára elengedhetetlen a megfelelő
növekedéshez, fejlődéshez, termeléshez, az egészséges életműködéshez. Elengedhetetlen
építőkövei a csont- és idegrendszernek, az izmok működésének, számtalan biokémiai
folyamat katalizátorai, enzimek alapkövei.

NÖVENDÉK
PX 5%

Növendékmarhák, tejelő tehenek, és hízómarhák részére.
Adagolása kálcium és foszforszegény takarmányozás
esetén, valamint vitaminpótlás céljából ajánlott. Kis- és
nagyüzemi állományokban is használható.
Adagolás: 5%-os arányban tejelőtápba keverve.

TEJELŐ PX 2%

Nagy tejtermelésű tehenek ásványi anyag és vitamin
igényének pótlására, valamint ásványi anyagban szegény
takarmányozás esetén (főképp a téli időszakban) ajánlott.
Adagolás: 100-200 g/nap/tehén, 2%-os arányban tápba
keverve.

HÍZÓMARHA
PX 5%

Hízómarha premix. Adagolás: 4-5%-os arányban az
abrakba keverve. Háztáji tejelő tehenek részére is alkalmas
3%-os arányban a tejelő abrakba keverve.

NÖVENDÉK
PREMIX
5%
DF50002

TEJELŐ
PREMIX
2%
DF50024

HÍZÓMARHA
PREMIX
5%
DF50023

SZÁRAZANYAG %

92

92

92

CA %

22

20

22

P%

3,3

10

3

NA %

6

2

6

A-VITAMIN NE/KG

450 000

900 000

450 000

D3-VITAMIN NE/KG

90 000

180 000

90 000

E-VITAMIN MG/KG

2 000

3 600

2 000

ZN MG/KG

3 300

6 120

3 300

CO MG/KG

20

36

20

CU MG/KG

750

1 200

750

MN MG/KG

2 325

2 000

1 980

I MG/KG

33

60

33

SE MG/KG

19

54

30

MG MG/KG

3 000

20 000

3 000

Kiszerelés:
25 kg
Szavatossági idő:
120 nap
Tejelő premixünket csak előrendelésre tudjuk biztosítani (min 1 t. megrendelése esetén).
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DF-PHYLAVIT

Szarvasmarha takarmány-kiegészítő
A DF-Phylavit magas foszfor és nyomelem tartalma lehetővé teszi a tejelő tehenek
alaptakarmányának kiegészítését. A termék azonban előnyösen alkalmazható
növendékállatok, előhasi üszők és hízómarhák takarmányozásában is. A tömegtakarmányozás
eddigi tapasztalatai szerint igen sok meszet juttatunk az állatok szervezetébe, ugyanakkor a
minimális foszforigényt még mesterséges úton is igen nehezen tudjuk biztosítani. Alacsony
Ca-tartalma, igen kedvező Ca:P aránya figyelembe veszi a tehenek hazai tömegtakarmány
bázisának viszonylag gazdag Ca-tartalmát.

DF-PHYLAVIT
DF50025

10

SZÁRAZANYAG %

95

P%

11,5

CA %

8

NA %

5

MN MG/KG

480

ZN MG/KG

2 295

CU MG/KG

450

I MG/KG

18,75

SE MG/KG

11,25

CO MG/KG

11,25

* Igény szerint E-vitaminnal kiegészítve

Alkalmazása: A tehenek alaptakarmányának összetétele a gazdaságok helyi adottságaitól
függ. A felhasznált DF-Phylavit mennyiségét számítás alapján kell eldönteni, figyelembe
véve az állat szükségletét, a takarmányadag tényleges és a készítmény garantált ásványi
anyag tartalmát. Átlagos körülményeket figyelembe véve, egy 650kg-os tehénnek az
életfenntartáson kívül 10 liter tej termelésére elegendő tápanyagot tartalmazó napi
takarmányadagját 200g DF-Phylavittel célszerű kiegészíteni. Ennél nagyobb tejtermelés
minden literéhez további 20g készítmény adagolása szükséges. A készítmény alkalmas a
vemhes üszők ellésére való előkészítésénél az ellést megelőző két hónapban a foszfor
és nyomelem kiegészítésére. A készítmény alkalmazása egyszerű, a takarmányadaghoz
egyszerűen és könnyen hozzákeverhető, de önmagában is etethető.

Tárolás:
Kiszerelés:
Szavatossági idő:

Száraz, hűvös, levegős helyen
25 kg/PE zsák
120 nap

TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK, TAKARMÁNYSÓK,
PUFFEREK
Szerves mikroelem-kiegészítők:
A hatékonyabb és gazdaságosabb ásványi és mikroelem szükséglet kielégítésére.

Bendőpufferek:
A nem megfelelő minőségű takarmány etetéséből eredő, illetve takarmányozási anomáliák
okozta problémák kezelésére.

Na-hidrogén-karbonát (szódabikarbona):
Erős bendőpufferoló hatásánál fogva a túlzott abrak vagy ecetes tömegtakarmány etetése
során jelentkező szubklinikai, klinikai acidózis megelőzésére, kezelésére.
Kiszerelés:
25 kg/zsák

Takarmánymész:
A Ca hiányos takarmányozás kiküszöbölésére. Fiatal állatok takarmányába keverve
segíti a csontok fejlődését, építését. A termelő állatok megfelelő élettani folyamataihoz
elengedhetetlen, kémhatásából eredően pufferhatást is kifejt a bendőben.
Kiszerelés:
40 kg/zsák

Natúr nyalósó:
A napi takarmányokkal felvett NaCl mennyiség nem minden esetben fedezi az állat só
szükségletét. A nyalósó ad libitum etetéssel biztosítja a hiányzó NaCl szükségletet.
Kiszerelés:
4,5 kg és 10 kg/tömb

Őrölt takarmánysó:
A gazdasági állatok NaCl szükségletét a takarmányba kevert őrölt sóval is lehet pótolni. Az
ipari sót feltétlenül őrölt formában kell adagolni, maximum 1.5 %-ban.
Kiszerelés:
50 kg/PE zsák

Szelénes nyalósó:
A premixbe, illetve különböző takarmány-kiegészítőkbe kevert szelénnel az egész
juhállomány ellátása nem biztosítható. A nyalósó adagolva folyamatos felvételt tesz lehetővé.
Kiszerelés:
4,5 kg/tömb

Fokhagymás só:
A fokhagyma természetes illóolajának ismert összes jótékony hatásával, és a só pótlására.
Kiszerelés:
10 kg/tömb

Salit Mineral nyalósó:
Optimális összetételű, mikroelemekkel, vassal, cinkkel, rézzel dúsított nyalósó minden
állatfaj részére.
Kiszerelés:
10 kg/tömb

Biosaxon nyalósó:
Minden állatfaj számára makro és mikroelemekkel dúsítva.
Kiszerelés:
10 kg/tömb

Salvana nyalótálak:
Kiszerelés:

Kérődzők számára speciális összetételű nyalótálak.
10-22,5-50 kg
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HUMAPOL

Leonardite alapú magas huminsav tartalmú ásványi takarmány
A folyamatosan csökkenő mikroelem szintek és a gazdasági kényszer miatt alkalmazott
megoldások előre vetítik az u.n. civilizációs betegségek (immunrendszeri problémák,
stressz, allergia, vírusos megbetegedések) egyre gyakoribb megjelenését az állattartásban
is. Mindezek újabb és újabb egészségügyi problémák megjelenését és a gyógyszerköltségek
növekedését vonják maguk után. Az immunrendszer, az enzimek, és a vitaminok optimális
működésének biztosításához egyrészt többféle mikroelem bevitele lenne kívánatos, másrészt
hatékonyabban felszívódó készítmények alkalmazása. A Humapol ásványi takarmány
alapanyaga, sokmillió éves humifikációs folyamatok során képződött szerves ásványi
lerakódás, melynek ásványtani neve Leonardite. Az ásványi anyagokat, mikroelemeket
könnyen felszívódó szerves huminsav komplex formában tartalmazza. A Humapol kivételesen
magas aktív huminsav tartalma és ásványanyag összetétele egyedülálló előnyöket biztosít
a felhasználók számára. A huminsavak immunrendszer erősítő, antivirális, toxinkötő és
kelátképző hatásaúak.

Felhasználási javaslat:
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+ Fiatal napos állatok malac, csibe, bárány, borjak immunitásának erősítése,
fertőzések, hasmenések megelőzésére, súlygyarapodás, étvágy javítására.
+ Hízó állományok, sertés, vagy bika esetén az emésztőrendszer serkentése, kedvező
súlygyarapodás, takarmány hasznosítás segítése, toxinok megkötése és kiürítése,
valamint a szervezet mikroelemekkel való ellátása céljából.
+ Tenyészállatok esetén a vitalitás megőrzésére, a szaporítóanyag minőségének
javítására, az ivarzás, ovuláció elősegítésére, valamint a biztos fogamzás és
vehemnevelés támogatására.
+ Folyamatos etetésével lecsökkenhet a gyógyszerfelhasználás és javul a fajlagos
takarmányhasznosulás.

JELLEMZŐ BELTARTALOM
MEGJELENÉS:
ILLAT/AROMA
NEDVESSÉG:
VAS (FE):
HUMINSAVAK
MANGÁN (MN):
NYERS HAMU
CINK (ZN):
NYERS ROST
RÉZ (CU):
KALCIUM (CA):
MOLIBDÉN (MO):
MAGNÉZIUM (MG):
SZELÉN (SE):
FOSZFOR (P):
KOBALT (CO):
NÁTRIUM (NA):

SZÜRKÉS-FEKETE POR
SZAGTALAN
12%
11.500 MG/KG
MIN. 70%
70 MG/KG
MIN. 22%
18 MG/KG
18%
10 MG/KG
2,75%
6 MG/KG
0,27%
4 MG/KG
0,11%
3 MG/KG
0,1%

A megadott értékek 12% nedvességtartalomra vonatkoznak.
Kiszerelés : 25 kg-os papírzsák

JUHTAKARMÁNYOK ÉS
KIEGÉSZÍTŐK
TAKARMÁNYKEVERÉKEK
TEJPÓTLÓ BÁRÁNYTÁPSZEREK
FARMLINE LATTE BÁRÁNY Bárány tejpótló tápszer

Itatásos bárányneveléshez kifejlesztett tápszer, amelynek vitamin és ásványi anyag tartalma
a bárány élettani igényeihez igazodik. Magas fehérjetartalmú, extra igényeket is kielégítő,
harmonikus fejlődést biztosító tejpótló tápszer.
BELTARTALOM
SZÁRAZANYAG
96%
NYERS FEHÉRJE
22%
NYERS ZSÍR
18,5%
NYERS ROST
0,18%
FOSZFOR MIN
0,66%
KALCIUM MIN
0,82%
LYSIN
1,95%
METHIONIN
0,46%
METHIONIN + CISZTIN 1,02%
RÉZ
5MG/G
A VITAMIN
24 960 NE/KG
D3 VITAMIN
11000 NE/KG
E VITAMIN
125 MG/KG

Keverési arány:
Összetevők:
Kiszerelés:
Minőség megőrzés:
Egészségügyi vár.idő:
Tárolás:
Cikkszám:

1,25 : 10
Tejipari alapanyagok, fehérjekoncentrátum, premix.
10 kg/zsák
180 nap
0 nap
száraz hűvös helyen
DF50187
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BÁRÁNYTÁPOK
A DÉLI-FARM báránytápok kiválóan alkalmasak a napos bárányok szilárd takarmányokhoz
való szoktatására. Az optimális összetétel és ideális beltartalom miatt korai választást
tesznek lehetővé, és gazdaságosabbá teszik a hízlalási időszakot. A keverék huminsav
tartalma, az emésztőrendszert segítő élő élesztő, valamint a rostbontó enzim támogatja a
minél megfelelőbb és gazdaságosabb fejlődést és takarmányhasznosulást.

BÁRÁNYINDÍTÓ BÁRÁNY NEVELŐ BÁRÁNY HÍZLALÓ
(GRANULÁLT)

(GRANULÁLT)

DF50180

14

DF50181

(GRANULÁLT)

DF50182

SZÁRAZANYAG %

90

90

NYERSFEHÉRJE %

18

16

NYERSROST %

6

6,4

NYERS ZSÍR %

2,3

2,4

NETTÓ ENERGIA M MJ/KG

7,51

7,51

NETTÓ ENERGIA G MJ/KG

5,11

5,11

CALCIUM %

1,3

1,3

FOSZFOR %

0,5

0,37

MG %

0,25

0,25

ZN MG/KG

90

88,4

FE MG/KG

44

41

MN MG/KG

58,2

56,6

I MG/KG

0,24

0,24

SE MG/KG

0,4

0,39

CO MG/KG

0,55

0,54

90
15
6,3
2,4
7,43
5,06
1,28
0,36
0,25
87,3
42
55,3
0,23
0,39
0,54

A-VITAMIN NE/KG

5000

5000

5000

D-VITAMIN NE/KG

1000

1000

E-VITAMIN NE/KG

50

50

C-VITAMIN NE/KG

60

60

1000
50
60

Kiszerelés:
Szavatossági idő:

40 kg/zsák
120 nap

TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK
NYALÓSÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
SALVANA Juh nyalótál 22,5 kg-os (extra vitaminos)
Ásványianyag és vitamin-kiegészítő juhok részére

A vitaminos Leckmasse Schafe takarmány-kiegészítő juhok takarmányozására használható,
legelőn és istállóban egyaránt. Segítségével fokozhatók a szaporodási mutatók, csökkenek
az ellés körüli és utáni problémák (pl. hüvelyelőesés), javul az involúció.
Segítségével pótolhatók az állatok kimerült ásványi anyag és vitamin tartalékai. Adható
bárányoknak, hízó állatoknak és tenyészállatoknak egyaránt. Az állatok önállóan
a saját igényeiknek megfelelően adagolják a tálból felvett mennyiséget.

Alkotóelemek:

+ Nátriumklorid
+ Dikálciumfoszfát
+ Kálciumkarbonát
+ Cukorrépamelasz
+ Magnéziumoxid
+ Kukorica-csutka liszt
+ Monokalciumfoszfat

ADALÉKANYAG/KG
VITAMIN A (3A672A)

700.000 N.E.

VITAMIN D3 (E671)

70.000 N.E.

VITAMIN E (3A700)
CINK MINT CINKOXID (3B603)

1.000 MG
4.250 MG

VAS

2.000 MG

MANGÁN MINT MANGÁN-(II)-OXID (E5)

2.500 MG

JÓD MINT CALCIUMJODÁT, SZÁRAZ (3B202)

50 MG

SZELÉN MINT NÁTRIUM-SZELENIT (E8)

45 MG

BEVONT,G RANULÁLT KOBALT-(II)KARBONÁT (3B304)

50 MG

BELTARTALOM
KALCIUM

12,5%

FOSZFOR

5%

MAGNÉZIUM
NÁTRIUM

3%
13%

Etetési javaslat:
Kiszerelés:
Szavatosság:
Cikkszám:

15 – 30 gr/állat/nap
22,5 kg vödör
gyártástól számított min 12 hónap
SL2750
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SALVANA Leckmasse Makro Nyalótál 10 kg-os
Makro- és mikroelem kiegészítő nyalótál juhok részére

Magas mikro és makroelem tartalmú nyalótál juhok részére, teljesítmény fokozására,
valamint hiánybetegségek elkerülésére és kezelésére.
A Leckmasse Schafe egy juhok számára kifejlesztett makro és mikroelem tartalmú nyalótál,
melyet az állatok saját maguknak tudják adagolni, az igényeiknek megfelelően.
Alkalmazásával javulnak a szaporodási eredmények, valamint az ellés körül kialakuló
hüvelyelőesések száma is csökken. Továbbá a legelők kikopásával együttjáró hiánybetegségek
kezelésére is kiválóan alkalmas, mint pl. a szőrrágás.
Alkalmazása egyszerű, mivel az állatok saját ellátottságuknak és szervezetük tényleges
igényeinek megfelelően, tetszés szerint fogyasztják.
Összetételének és kiszerelésének köszönhetően hodályban és legelőn egyaránt kiválóan
alkalmazható. A 10 kg-os és a 22,5 kg-os tál könnyen elhelyezhető, eső nem károsítja,
nincs porlási, szóródási veszteség, az állatok maradék nélkül elfogyasztják. Gyakorlati
tapasztalatok alapján elmondható, hogy ha az állatok mellé a földre lehet csak elhelyezni a
tálat, akkor a 22,5 kg-os kiszerelés a megfelelő, mivel ebben az esetben nem kerül a tálra
bélsár vagy vizelet. A 10-kg-os tálat akkor ajánljuk, ha az állatok fejmagasságába lehet
elhelyezni.

Beltartalom:
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MAKRO ELEMEK/KG

NYOMELEMEK/KG

KALCIUM

12,5%

VAS

2000 MG

JÓD

50 MG

FOSZFOR

5%

CINK

4250 MG

KOBALT

50 MG

NÁTRIUM

13%

MANGÁN

2500 MG

SZELÉN

45 MG

MAGNÉZIUM

3%

Adagolási javaslat: A naponta általában felvett mennyiség: 15-30 g/állat/nap
Összetétele: kalciumkarbonát, nátriumklorid, dikálciumfoszfát, cukorrépa melasz,
magnéziumoxid, kukoricacsíra
Kiszerelés:
Szavatossági idő:
Cikkszám:

10 kg tál
gyártástól számított min 12 hónap
SL1191

SALVAFERTILPLUS Juhok részére

A szaporodásbiológiai folyamatok és a kifejezett ivarzási tünetek elősegítésére
Segít a juhok szaporodásbiológiai folyamataiban, az ivarzási tünetek erősödésében, valamint
az E-vitamin hiány kezelésében.
A megfelelő időben és az előirt mennyiségben történő adagolása meghozza a kívánt
szaporodásbiológiai eredményt, a kifejezett erőteljes ivarzást, mely biztosítja a termékenyítési
idő optimális megválaszhatóságát, biztosítja az első termékenyítések eredményességét,
megfelelő hormonális közeget ad a megtermékenyített petesejtek beágyazódásához és a
méh nyálkahártyájának megfelelő fejlődéséhez.
A SALVAFERTILPLUS adagolásával az ellés előtti időszakban az állati szervezet feltöltődik
a hatóanyagokkal, ami jelentősen javítja a föcstej minőségét, ezáltal kifejezetten javul az
újszülött állatok vitalitása és immunitása.

Elvárások

+
+
+
+
+
+

Problémamentes szaporodásbiológiai folyamatok, jól fejlett petefészkek, petesejtek.
Jól látható ivarzási tünetek, az optimális termékenyítési időpont megválasztásához.
Eredményes termékenyülés.
Rövid két ellés közötti idő.
Kevés visszaivarzó egyed.
Hosszú hasznos élettartam.

Hatóanyag tartalom/kg:

+
+
+
+
+

5.000 mg ß-Karotin
5.000 mg E Vitamin
5 mg Szelén
ebből szerves 2,5 mg a Saccharomyces cerevisiae törzsből
teljes B vitamin komplex

Adagolási javaslat:
A tervezett termékenyítés előtt 1 hónappal, a szervezet feltöltésére és a pároztatás
eredményességének előkészítésére, majd a termékenyítés után 1 hónapig.
Napi adagja: 10-30 g/állat: gyártástól számított min. 9 hónap
Kiszerelés:
Szavatossági idő:
Cikkszámok:

10 kg vödör, 25 kg zsák
gyártástól számított min. 6 hónap
10 kg: SL1814/1
25 kg: SL18141
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SALVANA Sicco Stop
A SALVANA Sicco Stop-ot hasmenéses állatok kezelésére ajánljuk, amikor fennáll a kiszáradás
veszélye. Stabilizálja az állatok folyadékháztartását, pótolja a folyadékveszteséggel távozó
ásványi anyagokat, és tejsavbaktérium tartalmával reaktiválja a bélflórát. A jól emészthető
szőlőcukor azonnali energia-utánpótlást biztosít, segít az ellenállóképesség javításában.
Felhasználási területei: az anyagcsere-folyamatok, folyadékháztartás stabilizálása, TGE,
Dysentéria, hasmenés, láz, hányásos megbetegedések esetében a tejpótló helyett 1-3 napig
a megbetegedés tartalmától és súlyosságától függően kerül itatásra. Segíti az újonnan
beállított állatok istállóhoz, takarmányhoz szoktatását, stressz hatások elkerülését.
Adagolás:
Kiszerelés:
Cikkszámok:

115 g Sicco Stop (1 mércével a jelig töltve) 2 liter 40 C°-os vízben oldva.
4-10 kg/vödör vagy 25 kg/zsák
4 kg: SL1881
10 kg: SL18811
25 kg: SL18812

SALVANA Immun Plus

Takarmány kiegészítő az immunrendszer erősítésére és az ellenállóképesség fokozására és a hasmenés megelőzésére.

Javasolt
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+ Ha kolosztrum (föcstej) minősége nem elegendő a szervezet ellenálló-képességének
kialakításához
+ Ha kezdődő emésztési zavarokra utaló jelek mutatkoznak (a széklet állaga
megváltozik, enyhe hasmenés, gyengeség, bágyadtság, étvágytalanság).
+ Ha stresszhelyzet előtt állanak az állatok (oltás, szállítás, istálló és takarmányváltás),
vagy annak következtében már erős emésztési problémákat (hasmenés) észlelünk.
+ Tejben kivállóan oldódik.

SALVANA IMMUN
PLUS
A-VITAMIN NE/KG

1 000 000

E-VITAMIN MG/KG

1 000

C-VITAMIN MG/KG

1 000

KBE ENT. FAECIUM ( NCIMB) (E1705)

7,5X10⁹

BÉTA-KAROTIN MG/KG

500

VAS MG/KG

500

MANGÁN MG/KG

350

Összetétele: pektinben gazdag gyümölcstörköly (alma-citrom) szőlőcukor, szójaolaj, Kcl,
Nabicarbonat
Kiszerelés:
Szavatossági idő:
Cikkszám:

8 kg/vödör
6 hónap
SL18471

IPARI EREDETŰ
TAKARMÁNYOK
PWF (NEDVES KUKORICA ROST)
A nedves kukorica őrlemény (PWF) kukorica alapú bioetanol gyártás során keletkezik,
tökéletesen beilleszthető a szarvasmarha takarmányozásba a tömegtakarmány bázis
oldaláról. Gyártója a Pannonia Bio Zrt., Európa legnagyobb etanolgyára, a világ egyik
leghatékonyabb finomítója.

Felhasználási javaslat:

+ Növendék takarmányozására, bikahízlalásra, szárazonálló és vemhes üszők
takarmányozására, illetve tejelő állományok takarmánykiegészítésére, pótlására is
kiválóan alkalmas.
+ Keményítő, illetve jól fermentálható rosttartalma miatt tökéletes kiegészítője
lehet a kukorica, cirok, illetve csuhéjszilázs alapú tömegtakarmányoknak, de
lucernaszenázs és zöld, vagy fűszenázsok mellé is hatékonyan beilleszthető
energiapótlás céljából.
+ Kiváló íz és étrendi hatású, közel 15% fehérjetartalommal szárazanyagra vetítve, így
naponta akár 8-15 kg is etethető belőle.
A termék minden tekintetben megfelel a magyar és az Európai Uniós jogszabályoknak,
minőségét a gyártó akkreditált laboratóriuma folyamatos vizsgálatokkal biztosítja.

SZÁRAZANYAGRA
VONATKOZTATVA

PARAMÉTEREK
SZÁRAZANYAG %

39-42

NYERSFEHÉRJE % SZA.

14-15

NYERSZSÍR % SZA.

3-5

NYERSROST % SZA.

15-19

HAMU

1-2

KEMÉNYÍTŐ/CUKOR % SZA.

5-7

ADF %

22

NDF %

77

KÁLCIUM MG/KG

0,03

FOSZFOR MG/KG

0,13

CINK MG/KG

20,33

NEG MJ/KG SZA.

4,76

NEM MJ/KG SZA.

7,36

NEL MJ/KG SZA.

7,6-8,3

Kiszerelés:
Cikkszám:

ömlesztve, vagy fóliatömlőben
DF50300
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CGF POR, PELLET, NEDVES
A CGF eredetileg kukoricából készül, mégis fehérjehordozó takarmányként van nyilvántartva.
Oka egyszerű: A CGF mint melléktermék, a kukorica szesszé és izoszörppé történő
feldolgozása során képződik. A feldolgozás során a kukoricából döntő részben az energiát
adó részt vonják ki, így a fennmaradó melléktermék fehérjetartalma feldúsul, (közel 20% sza.)
aminek kiváló takarmányozási hatását fokozza az elélesztősítés. A gyártás során a hőkezelés
hatására a fehérje közel egyharmada védett fehérjévé (30-35% bypass fehérje) alakul, ezért
a tejelő tehén takarmányozásában kiváló fehérjepótlást jelent. Keményítő-tartalma jelentős
24% sza., energiatartalma 7,43 MJ/kg sza, mely megközelíti a szemeskukoricáét. A hőkezelés
hatására a megmaradó cukor egy része karamellizálódik, ezáltal kellemes ízt és illatanyagot
kölcsönöz a terméknek. Nedves formában inkább tömegtakarmányok közé sorolható,
biológiailag aktív alkotóinak köszönhetően jelentős étvágynövelő hatással bír. Napi akár 10
kg is megetethető belőle. Étrendi hatása kitűnő és természetes, adalékanyagoktól mentes
tiszta kukorica alapú fehérjeforrás.

Etetési javaslat:
CGF por:

+
+
+
+
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tejelő tehénnél – 2-4 kg/tehén/nap (abraktakarmányon belül 20-40%-ban)
szárnyasoknál – 2-5%
hízósertésnél – 5-15%
kocánál – maximum 10%

Nedves CGF:

+ növendék állat, üsző: 3-6 kg/állat/nap
+ bika, hízóbika: 3-10 kg/állat/nap
+ tejelő tehén: 6-14 kg/állat/nap

CGF

NEDVES CGF

KÜLSŐ MEGJELENÉSI FORMA

POR VAGY PELLET

SZÁRAZANYAG %

88-92

38-44

NYERSFEHÉRJE % MIN.

18-20

18-20

MFE G/KG SZA.

120

106,3

MFN G/KG SZA.

142

130

NE M MJ/KG SZA.

8,77

8,77

NE G MJ/KG SZA.

6,1

6,1

NE L MJ/KG SZA.

7,8

7,8

DE S MJ/KG SZA.

14,5

14,5

ME S MJ/KG SZA.

13,5

13,5

NYERSZSÍR %

3,5

3,7

NYERSROST %

8

9,3

CA G/KG MIN.
P G/KG MIN.

2,64
4,4

2,64
4,4

Kiszerelés:
Szavatossági idő:
Cikkszám:
CGF Por
CGF Pellet
CGF nedves

ömlesztve, zsákosan 40 kg
CGF por és pellet: 6 hónap
DF50500
DF50501
DF50502

DDGS-WDGS (NEDVES DDGS) A „TEJFAKASZTÓ”!
A nedves DDGS (WDGS- Wet Distilled Grains Solubles) a takarmányozásra felhasználható
melléktermékek csúcsa!
A WDGS kukorica alapú bioetanol gyártás során keletkezik. Gyártója a Pannonia Bio Zrt,
Európa legnagyobb etanolgyára, a világ egyik leghatékonyabb finomítója, ahol közel évente
1,1 millió tonna hazai GMO mentes kukoricát dolgoznak fel.
Beltartalma, állaga alapján a kérődzők takarmányozásában az alap tömegtakarmányok közé
sorolható, messze a melléktermékek között kimagasló beltartalommal, sőt a megtermelhető
tömegtakarmányokat is túlszárnyaló koncentrációval, és minőséggel rendelkezik. Könnyen
tárolható, fóliatömlőben önmagában tömören töltve is eláll hónapokig!
Kimagasló fehérjetartalmának (30-35%), valamint nyerszsír tartalmának (9-10%)
köszönhetően, kiváló szarvasmarha takarmány bármely korosztály számára, de igazi
hatását és értékét a tejelő állományok adagjában mutatja meg. Ár-érték arányban is szinte
verhetetlen. Egész évben elérhető, kiszámítható, stabil beltartalmú, folyamatos kontroll alatt
lévő takarmány alapanyag.

A WDGS felhasználási területe:

Elsősorban tejelő állományok takarmányozására alkalmas, de növendékek, bikák hizlalására,
szárazonállók és vemhes üszők takarmányozására is kiválóan felhasználható.
Keményítő, illetve jól fermentálható rosttartalma miatt tökéletes kiegészítője a kukorica,
cirok, alapú tömegtakarmányoknak, de lucernaszenázs és zöld, vagy fűszenázsok mellé
is hatékonyan beilleszthető fehérje, és energiapótlás céljából. Kiváló íz és étrendi hatású.
Naponta akár 6-10 kg is etethető belőle!
A Déli-Farm Kft. szaktanácsadói révén az egyedi adottságok alapján a meglévő
takarmánybázisra adaptálja a WDGS-t, illetve teljes körű szaktanácsadással szolgál a
takarmányozás, illetve technológia, és állattartási eszköz vonalon is.
A termék minden tekintetben megfelel a magyar és az Európai Uniós jogszabályoknak,
minőségét a gyártó akkreditált laboratóriuma folyamatos vizsgálatokkal biztosítja.

PARAMÉTEREK SZÁRAZANYAGRA VONATKOZTATVA
SZÁRAZANYAG %
NYERS FEHÉRJE G/KG SZA.
NYERS ROST G/KG SZA.
NYERSZSÍR G/KG SZA.
EMÉSZTHETŐ FEHÉRJE G/KG SZA.
MFE G/KG SZA.
NFN G/KG SZA.
ADF G/KG SZA.
NDF G/KG SZA.
NE M MJ/KG SZA.
NE G MJ/KG SZA.
NE LMJ/KG SZA.

NEDVES
DF50301

38-42
344-400
76
110
231
122,4
176,7
160
389
8,98
5,98
8,27

SZÁRAZ
DF50302

88
344-400
76
110
231
122,4
176,7
160
389
8,98
5,98
8,27
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GLUTÉN
A kukorica glutén a kukoricakeményítő-gyártás során keletkező magas fehérje- és
xantofiltartalmú szárított takarmány. Fő összetevője a keményítőtől szeparációval elválasztott
kukoricaglutén. Külső megjelenési forma sárga por.

GLUTÉN
DF50003
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SZÁRAZANYAG %

90,5

NYERSFEHÉRJE %

MIN. 60

LEBONTHATÓ FEHÉRJE G/KG

103,8

BYPASS FEHÉRJE G/KG

588,2

NYERSROST G/KG SZA.

20,99

NYERSZSÍR G/KG SZA.

27,62

NYERSHAMU G/KG SZA.

25,41

N.M.K.A. G/KG SZA.

262,98

MFE G/KG

490,38

MFN G/KG

516,73

NE M MJ/KG

9,5

NE G MJ/KG

6,59

NE L MJ/KG

8,82

DE MJ/KG

16,8

ME MJ/KG

13,78

LYSIN G/KG SZA.

1,18

METHIONIN G/KG SZA.

1,67

CA G/KG SZA.

0,22

P G/KG SZA.

3,98

MG G/KG SZA.

0,77

FE MG/KG SZA.

196,69

ZN MG/KG SZA.

48,62

CU MG/KG SZA.

30,72

MN MG/KG SZA.

4,86

CO MG/KG SZA.

0,12

SE MG/KG SZA.

1,23

EMÉSZTÉSI EGYÜTTHATÓK
NYERSFEHÉRJE %

93

NYERSZSÍR %
NYERSROST %

61
59

Kiszerelés:
Szavatossági idő:

ömlesztve vagy zsákos (25kg papír)
365 nap

LÓTAKARMÁNYOK
TAKARMÁNYKEVERÉKEK
CSIKÓTEJPOR
SALVANA Fohlenmilch
A SALVANA FOHLENMILCH a kancatej teljes értékű helyettesítője, melyet a kancák nem
kielégítő tejtermelése, vagy elpusztulása esetén alkalmazunk.
+ Sovány tejpor, melynek emészthetősége magas biológiai értékének köszönhetően kíváló.
+ Szőlőcukrot tartalmaz, mely gyorsan értékesülő energiaforrást biztosít, segítséget
nyújt a legyengült csikó gyors megerősödéséhez.
+ Könnyen emészthető, tiszta növényi zsírokat tartalmaz.
+ Tartalmazza a csikók számára elengedhetetlen vitaminokat (A, D3, E, B-komplex).

Adagolási javaslat:

A tejpótlót a csikók igényének és szükségletének figyelembevételével fejlesztettük ki,
összetétele nagyon hasonló a kancák tejéhez. A csikótejpor fehérje, zsír és laktóz tartalma
megegyezik a kanca tejével, de a szükséges vitaminokból és ásványianyagokból jóval többet
tartalmaz.
A csikókat először inni kell megtanítani, kezdetben cumisüvegből, majd vödörből.
A kimért tejport itatásonként 45-50 C°-os vízben oldjuk fel, és amikor az oldat hőmérséklete
40-42 C°-ra csökkent, azonnal itatjuk. A javasolt mennyiségek csak irányadók az első héten
szoktassuk a csikókat és félóránként kis mennyiségeket, itassunk. A fokozódó étvágynak és
a csikók általános egészségi állapotának, majd az egyedi igényeknek megfelelően növeljük
az adagot.

Beltartalmi értékek

SALVANA FOHLENMILCH

NYERSFEHÉRJE
21%
LIZIN
1,8%
NYERSZSÍR
13%
NYERSROST
0,1%
NYERSHAMU
7,7%
KALCIUM
1%
FOSZFOR
0,8%
NÁTRIUM
0,6%
A VITAMIN
50.000 NE
D3 VITAMIN
4.000 NE
E VITAMIN
100 MG
RÉZ
12 MG
EMÉSZTHETŐ ENERGIA
17,1 MJ/KG
EMÉSZTHETŐ NYERSFEHÉRJE
18,7%
TOVÁBBÁ NYOMELEMEK ÉS A TELJES B VITAMINPALETTA.

Kiszerelés:
Szavatosság:
Cikkszámok:

3 kg vödör, 10 kg vödör, 25 kg zsák
gyártástól számított min. 6 hónap
3 kg SL1811
10kg SL18111
25 kg SL18112
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LÓTÁP
FARMLINE BÁZIS LÓTÁP

összetett granulált takarmánykeverék
A Déli-Farm Kft. sok évtizedes gyakorlati tapasztalata alapján alkotta meg saját
versenyló tápját, melyet elérhető áron, prémium minőségben garantál. Kiváló, minőségű
takarmánykeverék versenylovak szezonra, illetve verseny előtti és utáni felkészítésére,
takarmányozására. Kitűnő dietetikus hatással bír, zab és szójamentes. Vitamin és
ásványanyag-tartalma hozzájárul a megfelelő teljesítmény eléréséhez, és az egészség
megőrzéséhez.

Összetétel:

Gabonamagvak, iparilag feldolgozott takarmány-alapanyagok, ásványi-és vitamin kiegészítő
premix.

Beltartalom:
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FARMLINE BÁZIS
LÓTÁP

SZÁRAZANYAG %

89

NYERS FEHÉRJE %

11

NYERS ROST %

5,11

NYERS ZSÍR %

2,6

DE MJ/KG

11,5

CA %

1,5

P%

0,56

A-VITAMIN NE/KG

13 500

D3 VITAMIN NE/KG

2 700

E-VITAMIN NE/KG

54

Felhasználás: Sportlovak takarmányozására.
Etetési javaslat: Jó minőségű rétiszéna és lucernaszéna mellett önálló abrakként, lovak
terhelésétől függően napi 4-5 kg/állat, vagy 2-3 kg/nap/állat zabkiegészítéssel.
Kiszerelés:
Szavatossági idő:
Cikkszám:

40 kg/zsák
180 nap a gyártástól számítva
DF50059

FARMLINE GAVALLÉR LÓTÁP
összetett granulált takarmánykeverék

Kiváló, prémium minőségű granulált takarmány sportlovak részére. Kitűnő dietetikus hatással
bíró, zab és szójamentes, energiadús keverék. Alacsony fehérjetartalma miatt nem terheli a
szervezetet, energia tartalmát azonban dextróz hozzáadásával emeltük, hogy a verseny alatt,
illetve a felkészítéskor szükséges energia rendelkezésre álljon az állat szervezete számára.
Vitamin és ásványanyag-tartalma hozzájárul a még teljesebb ellátáshoz.

Összetétel:

Gabonamagvak, iparilag feldolgozott takarmány-alapanyagok, ásványi-és vitamin kiegészítő
premix, dextróz.

Beltartalom:

FARMLINE GAVALLÉR
LÓTÁP

SZÁRAZANYAG %

89

NYERS FEHÉRJE %

11

NYERS ROST %

5

NYERS ZSÍR %

2,5

CUKOR G/KG

37,4

CUKOR+KEMÉNYÍTŐ G/KG

418

DE MJ/KG

12

CA %

1,5

P%

0,56

A-VITAMIN NE/KG

13 500

D3 VITAMIN NE/KG

2 700

E-VITAMIN NE/KG

54

Etetési javaslat: Jó minőségű rétiszéna, és lucernaszéna mellett önálló abrakként, lovak
terhelésétől függően napi 4-5 kg/állat, vagy 2-3 kg/nap/állat zabkiegészítéssel.
Kiszerelés:
25 kg/zsák
Szavatossági idő:
180 nap a gyártástól számítva
Cikkszám:
DF50155
Száraz, hűvös helyen tartandó!
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TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK
NYALÓSÓ LOVAKNAK
Himalája nyalósó

Teljesen természetes, kézzel gyártott nyalósó ásványi anyagokkal és nyomelemekkel
Kiszerelés:
1,75 kg és 2,5 kg/tömb
Cikkszámok:
1,75 kg: DF325669
2,5 kg: DF321554

Equisal nyalósó 4 x 3kg

Bio-gazdaságokban is engedélyezett nyalósó szelénnel és cinkkel, a megfelelő vérnyomás és
a sav-bázis egyensúly biztosításához. Elősegíti az izmok és az idegek fiziológiás állapotának
fenntartását.
Kiszerelés:
4 db 3 kg-os tömb, dobozban
Cikkszám:
DF325671

Delizia Bronchial gyógynövényes és vitaminos nyalótál
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Ásványi anyagok, vitaminok és nyomelemek keveréke zöld gyógynövényekkel a ló teljeskörű
táplálásához. A nyalótálban levő gyógynövények jó hatással vannak a légzőszervek
működésére, felszabadítólag hatnak, és természetes úton növelik az ellenállóképességet.
Etetési javaslat:
300 g egy állatnak naponta
Kiszerelés:
6 kg-os tál
Cikkszám:
DF325125

SALVANA MINI-BIKI

Nyomelemekkel és makroelemekkel kiegészített nyalósó lovak számára.
Kiszerelés:
2 kg-os nyalósó tégla 9 db-os gyűjtőkartonban
Cikkszám:
SL1837

SALVANA Meersalzleckstein

A tiszta tengeri sóból párolt és speciális eljárással préselt nyalósó tartalmazza a tengeri
sóban oldott formában található életfontosságú elemeket.
Kiszerelés
: 5 kg-os henger
Cikkszám:
SL1803

PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZÍTMÉNYEK
SALVANA AKTIV HEFE / ÉLŐ ÉLESZTŐ
A takarmányértékesítés fokozására
A tejelő tehenek takarmányozásának szinte legkritikusabb fázisa közvetlen az ellés után és
a laktáció kezdetén a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálóanyag felvétel biztosítása.
A nagy termelésű csoport speciális takarmányokat, komplex takarmányadagot igényel, ami
biztosítja a zavartalan bendőfermentációt.
A SALVANA AKTIV HEFE nagyon fontos termék a SALVANA nagy termelésű tehenek
takarmányozásának programjában.
Élő élesztő és sörélesztő kombinációja, a megfelelő vitaminokkal és jól felszívódó
nyomelemekkel kiegészítve fokozza a takarmányfelvételt, stabilizálja az emésztési
folyamatokat, és serkenti a bendő mikrobák aktivitását.
+ Élő élesztő: stabilizálja a bendő pH értékét és javítja a táplálóanyagok kihasználását.
+ Sörélesztő: stabilizálja a bendő fermentációt, és elősegíti a takarmányfelvételt.
+ E vitamin és szelén: támogatja a szervezet saját immunrendszerét, és csökkenti az
állati szervezet megterhelését.
+ Stabilizálja a bendő fermentációt, és ezáltal növeli a teljesítményt.
+ Az élő élesztők kombinációja fokozza az anyagcsere aktivitást. Megfelelő mennyiségű
élesztősejt szükséges ahhoz, hogy mérhetően kedvező befolyást gyakoroljon a bendő
fermentációra.
+ A laktáció elején, amikor nagy mennyiségű szénhidrát kerül a bendőbe, az élő élesztő
nagyon hatékonyan befolyásolja a bendő tevékenységét, kiegyenlített bendő pH értéket
biztosít.
+ Az élő élesztő hatékonyan hozzájárul a tehenek anyagcsere terhelésének
csökkentéséhez, így semlegesíti a kimondottan a laktáció kezdetén fellépő bendő
acidózist.
+ Számos kísérlet bizonyította, hogy a Levucell törzs 4-6%-ban emeli a tejtermelést,
és 3-5 %-ban javítja a takarmányfelvételt.

SALVANA AKTIV HEFE
NYERSFEHÉRJE
NYERSZSÍR %
NYERSROST
NYERSHAMU
KALCIUM
FOSZFOR
NÁTRIUM
E VITAMIN
SZELÉN (BENDŐVÉDETT)
KOBALT
ACTISAF
SACCHAROMYCES CEREVISIAE

8%
1%   
2,7%
56%
10%  
0,5%
10%
800 MG
15 MG
50 MG
320 MRD TFE
NCYC SC47 (E1702)

Összetétel: sörélesztő, komlócsíra, kalciumkarbonát,
nátriumklorid, cukorrépa melasz
Adagolási javaslat:
Kiszerelés:
Cikkszám:

50 max. 80 g/állat/nap
25 kg zsák
SL1113
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SALVANA KETOFIN RP 5
A laktáció biztonságos indításához
Energiahiányos helyzetekben és a ketózis veszély megelőzésére:
+ Hatékony alkotóelemekkel a ketózis kialakulásának megelőzésére.
+ Növeli a tejtermelést, és javítja az energia értékesülést.
+ Megelőzi a májkárosodásokat.
+ Stabilizálja a bendő pH értékét.

Alkotóelemei:
Propylénglikol + Propionát
Elősegíti a szőlőcukor lebontását, ezáltal hozzájárul a ketózis megelőzéséhez.
Bendővédett Niacin
Támogatja a máj anyagcseréjét, és javítja az energiaértékesítést.
Bendővédett Carnitin
Megelőzi a máj elzsírosodását, és javítja a petesejtek minőségét.
Élő élesztő
Stabilizálja a bendő pH értékét, és növeli a takarmányfelvételt.
E Vitamin
Támogatja az immunrendszert, és javítja a tőgy egészségi állapotát.
Bendővédett Szelén
Kiválóan felszívódó formában antioxidáns hatást fejt ki és kedvező az anyagcserefolyamatokra.
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Adagolása:

+ A várható ellés előtt kb. 14 nappal kezdve naponta 0,5-1 kg/tehén adagban a
szervezet előkészítésére.
+ Ketózis terhelés esetén 1-2 kg tehenenként és naponta.
+ Ellést követően a laktáció első 100 napjában javasolt alkalmazni.
SALVANA KETOFIN RP 5
NYERSFEHÉRJE

16%

L-CARNITIN

1000 MG/KG

NYERSZSÍR

4%

NIKOTINSAV

1800 MG/KG

NYERSROST

9%

E-VITAMIN

500 MG/KG

NYERSHAMU

6,8%

CINK

250 MG/KG

KÁLCIUM

0,9%

MANGÁN

175 MG/KG

FOSZFOR

0,4%

RÉZ

75 MG/KG

MAGNÉZIUM

0,4%

KOBALT

5 MG/KG

NÁTRIUM

0,3%

JÓD

4 MG/KG

Élő élesztő Sacharomyces cerevisiae 2×109 TFE (CBS 493.94)
Kiszerelés:
Szavatossági idő:
Cikkszám:

25 kg zsák
gyártástól számított min. 6 hónap
SL1139

SALVANA LAKT START DRINK
Regeneráló hatású kiegészítő takarmány tejelő tehenek részére a laktáció optimális indításához.
Segít az ellés utáni gyengeség leküzdésében, erősíti a szervezetet. Az ellés egy teljesen
természetes biológiai folyamat, azonban gyakran problémákkal jár, melyek igen megviselik
a szervezetet. A túlzottan nagy borjú, a borjú nem természetes elhelyezkedése a szülőútban,
az ikerellés, a nem kellő erősségű szülőfájások mind-mind az ellési folyamat elhúzódásához
és ezáltal az anyaszervezet legyengüléséhez vezet. Az ellés következtében fáradt szervezet
gyors regenerálódását segíti a Salvana Lakt Start Drink speciális erősítő ital, amelyet
közvetlenül az ellés után kell a tehenekkel megitatni.
• Hozzásegít a magzatburok gyorsabb eltávolításához, ezáltal rövidebb lesz az ellés utáni
tisztulási folyamat.
• Fokozza az étvágyat, segíti a bendő újra intenzív működését, valamint segít elkerülni az
oltógyomor áthelyeződését, és véd az egyéb anyagcserebetegségektől.
• A tehenek az ellés után hamar regenerálódnak, könnyen elviselik a laktáció első napjainak
megterhelését.
• Az ellés szakaszából könnyen átsegíti az állatokat az új laktációba.
A SALVANA Lakt Start Drinket közvetlenül az ellés után itassuk meg a tehenekkel és célszerű, hogy
az ellés után ne vizet hanem rögtön a SALVANA Lakt Start Drinket fogyasszák az állatok.
Hatóanyagok:
• Nagyon jól értékesülő kalcium és foszfor, mely segíti ennek anyagcseréjét.
• A vércukorszint emelését segítő glukóz alapú készítmények.
• Elektrolit pótlás.
• A bendő működést és az energia anyagcserét segítő nikotinsav.
• A és E-vitamin az immunrendszer erősítésére.

SALVANA LAKT START
DRINK
NYERSFEHÉRJE %
NYERSHAMU %
NYERSZSÍR %
CA %
P%
NA %
A-VITAMIN NE/KG
D3-VITAMIN NE/KG
E-VITAMIN MG/KG
NIKOTINSAV MG/KG

1,6
24,5
0,3
3,5
1
4
250 000
25 000
2 500
7 500

Összetétele: szőlőcukor, savópor, dinátriumfoszfát, kalciumkarbonát, nátriumklorid,
káliumklorid
Adagolási javaslat: meleg vízben feloldva közvetlenül az ellés után víz helyett adjuk
az állatoknak. 30-50 g/l mennyiséget készítsünk, azaz 500-1000 g-ot oldjunk fel 1520 liter meleg vízben a tehenek egyszeri itatásához. Amennyiben az állat további
gyengeséget mutat, az itatást 12 óra elteltével ismételjük meg.
Kiszerelés:
Szavatossági idő:
Cikkszám:

10 kg/vödör
6 hónap
SL1885
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LACTASTART® - BORJAZÁS UTÁNI ITAL
Ellés utáni vízfelvétel serkentésére
• Folyékony koncentrátum, vízzel hígítható.
• Elektrolitokat, vitaminokat, szervesen kötött nyomelemeket és energiahordozókat tartalmaz,
a borjazáskor elvesztett mennyiségek pótlására.
• Megnöveli az ivási hajlandóságot közvetlenül ellés után, ezáltal megelőzhető az oltógyomor
helyzetváltozás
• A Calz-o-Phos Liquid optimális kiegészítője.
Adagolási javaslat: Egyszerű adagolás: 1 palack (200 ml) tartalmát vödörben hígítsa fel 2030 l langyos vízzel, és helyezze közvetlenül borjazás után a tehén elé.
Kiszerelés:
200 ml
Cikkszám:
DF15760

CALZ-O-PHOS
Kálcium és foszfor Booster
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• Tehenek ellés előtti és utáni intenzív kálcium- és foszforellátására, különösen az intenzíven
termelő nagy tejű teheneknél.
• 59 g kálciumot és 45 g foszfort tartalmaz.
• A nyálkahártyát nem irritálja, felszívódása problémamentes.
• Nem tartalmaz maró kálciumkloridot.
Adagolási javaslat:

Kiszerelés:
Cikkszám:

1. üveg 24 órával a borjazás előtt.
2. üveg a borjazás után.
3. üveg 12 órával a borjazás után.
4. üveg 24 órával a borjazás után.
500 ml-es és 5000 ml-es kiszerelésben
0,5 l - DF1597
5 l - DF15975

CALZOGOL BOLUS
Diétás takarmány kiegészítő tejelő teheneknek
A megfelelő kálciummal ellátott tehenek egészségesebbek és több tejet adnak. A változó
kioldási értékű kálcium biztosítja a tehén egyenletes kálcium ellátásá
• Nagy mennyiségű változó felszívódású kálciumot (45g) és D3 vitamint (40.000 N.E.) tar
talmaz.
• Jól tolerálható – nem irritálja a szájnyálkahártyát, nyelőcsövet és a bendőt.
• Nem tartalmaz maró kálcium kloridot. Könnyen használható, gazdaságos.
Etetési javaslat:
Kiszerelés:
Cikkszám:

Adjon be egy bólust az applikátor segítségével elléskor.
Szükség esetén adjon be egy következő adagot ellés után 12 órával.
4 X 175 gr
DF15980

KET-O-VITAL BOLUS
Diétás takarmány kiegészítő tejelő marháknak. Csökkenti a ketózis/acetonémia kialakulását.
A nagyon magas tejhozam, az ellési problémák, a stressz és az elléskori túlsúly megnöveli a
ketózis veszélyét.
•
•
•
•

A termék számos élettani szinten működik – máj, bendő, immunrendszer.
A glükoplasztikus adalék pozitív hatással van az energia metabolizmusra.
A ketózis/acetonémia (sok acetontest jelenléte a vérben) kockázata csökken.
Biztonságos adagolás és behelyezés. Az állatok étvágya nő, fittebbek és gyorsabban regen
erálódnak.

Etetési javaslat: Röviddel ellés után adjon be két adagot az applikátor segítségével.
Szükség esetén ellés után 12 órával adjon be még egy adagot.
Kiszerelés:
4 X 135 gr
Cikkszám:
DF15982

FERTILGOL BOLUS - SS KAROTIN
Diétás takarmány kiegészítő szarvasmarháknak ivarzás és szaporításra való felkészítés segítésére.
A gyors vemhesség csökkenti az ellések közötti időt, és javítja a gazdaságosságot.
•
•
•
•
•
•

Segíti a sikeres embrio transzfert (befogadó és donor állatnál).
A magas béta karotin tartalma segíti a sárgatest képződést, az ivarzási ciklust.
Javítja a kolosztrum minőségét, és a sperma minőségét.
A jól fejlett sárgatest pozitív hatással van az embrió túlélési esélyeire.
Könnyű adagolás, egyenletesen lebomló béta-karotinnal, vitaminokkal, nyomelemekkel.
Minimum 20 napos időtartam alatt szívódnak fel az anyagok.

Etetési javaslat: Teheneknél: az első adag 30 nappal az termékenyítés előtt.
A második adagot röviddel az inszemináció előtt vagy után adja be.
Bikáknál: fedeztetési időszakban adjon 20-30 naponta egy adagot.
A termék a bendőben 20 nap alatt szívódik fel.
Kiszerelés:
Cikkszám:

8 X 95 gr
DF15983
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PROBICOL®-K
Az immunrendszer erősítéséhez
• 6 Oral- 20 ml-es fecskendő csomagonként.
• Immunglobulin, tejsavbaktériumok, vitaminok, lecitin és szőlőcukor a bélflóra gyors stabilizálására és a borjak betegségekkel szembeni ellenálló képességének növelésére.
• A föcstej-táplálás kiegészítése koncentrált kolostrummal.
• A tejsavbaktériumok elősegítik a bélflóra stabilizálódását.
• A vitaminok segítik a védekező képesség kialakulását.
• A lecitin javítja a szíremésztést és fontos a sejtépítés számára.
• A szőlőcukor gyorsan felvehető energiát biztosít.
Adagolási javaslat: Az ellést követően 1 fecskendő,
problémás borjaknál a 3. és a 7. napon 1 fecskendő,
hasmenésnél reggel és este 1 fecskendő.
Kiszerelés:
6 x 20 ml
Cikkszám:
DF15768

SURLAC - PLUS®
Hasmenés megelőzésére
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• Folyékony diétakiegészítő takarmány szopós borjaknak, savanyú tej készítéséhez.
• A víz- és elektrolit-háztartás stabilizálására.
• Alkalmazási területek: a Surlac-tej élénkíti az emésztőmirigyeket, és javítja az étvágyat, a Sur
lac-savkeverék pedig visszaszorítja a hasmenést okozó baktériumokat, különösen az E. colit,
ezért a Surlac-tej eredményesen alkalmazható a borjúhasmenés megelőzésében és kezelé
sében.
Adagolási javaslat: Problémás eseteknél, újszülött borjaknál a föcstej (kolosztrum)
savanyításához: a születés után azonnal(!): 1/2 liter föcstej + 5 ml Surlac hozzáadása. Utána
legalább 5 napig naponta 2 x 20 ml Surlac a föcstejhez adagolva.
Kiszerelés:
5000 ml
Cikkszám:
DF15977

SALYT®
Energia és elektrolitok borjúhasmenés esetén
•
•
•
•
•

Elektrolitban gazdag borjú-energiaital hasmenéses borjaknak.
Nem szükséges az itatás megterhelő átállítása (a tejről nem kell leállni, nem szükséges külön ital).
A borjak nem veszítenek kondíciójukból.
Elektrolit prebiotikummal – gyors folyadékkiegészítés - kiegészítő energia.
Folyékony termék, nem kell feloldani.

Adagolási javaslat: 50 ml (1 ampulla) = egy etetés – tejbe adagolva
Kiszerelés:
4 x 50 ml ampullában
Cikkszám:
DF15748

AGROLYT®
A víz- és elektrolit-háztartás szabályozása hasmenés esetén
•
•
•

Hasmenés, szállítási stressz és hőség esetén fellépő kiszáradásos tünetek megelőzésére.
Étvágytalanság és ivási hajlandóság csökkenése esetén.
A vér pH-értékének és pufferkapacitásának szabályozására.

Diétás takarmány-kiegészítő borjak és malacok számára a víz- és elektrolitháztartás
szabályozására, táplálkozásból eredő emésztési zavarok (hasmenés) esetén. A készítmény
által tartalmazott elektrolitok segítik a kiegészítő víz bejutását a bélfalon keresztül. A
szervezet feltöltődik vízzel, a szövetek visszanyerik feszességüket, a vitalitás megnövekszik.
Adagolási javaslat: 2x naponta 50 g Agrolyt-ot 2 liter meleg vízben feloldani.
Kiszerelés:
1 kg-os és 5 kg-os kiszerelésben
Cikkszám:
1 kg - DF1575
5 kg - DF1576

AGROBAC®-K
Hasznos baktériumok betelpítése az emésztőrendszerbe
• Hasmenéses borjak esetén a száraz takarmányra történő átálláskor segíti az emésztést.
• A Kaolinit-Tone leállítja a kritikus folyadékveszteséget a vizes hasmenésnél.
• A szőlőcukor könnyen emészthető energiához juttatja a borjút - az elektrolitok fokozzák
az ionfelvételt.
Adagolási javaslat: Hasmenés esetén: 25 g (1 tasak) etetésenként, megelőzésnél: 12,5 g (1/2
tasak) etetésenként a tejhez, tápszerhez keverve.
Kiszerelés:
1 kg-os és 5 kg-os kiszerelésben
Cikkszám:
1 kg - DF15751
5 kg - DF15762

AGRODIAR®-K
Elektrolitban gazdag tejpótló tápszer borjúhasmenés esetén
• A tej rövid ideig tartó kiváltására, ha más tejadalékok nem állítják meg a hasmenést.
• Elektrolitokban gazdag táplálék hasmenéses borjaknak.
• Teljesértékű borjútáplálék mindazokkal az anyagokkal, amelyeket a dietetika előír.
• Tartalmazza a bélflóra helyreállításához szükséges probiotikumokat.
• Pótolja az elektrolit veszteséget.
• Szénhidrátokat és könnyen emészthető fehérjét biztosít a hasmenéses borjak erőnlétének
megtartásához.
• Nyálkaképződést elősegítő adalékai által megvédi a bélfalat.
• Káliumban gazdag banánt és jól bevált lenmaglisztet tartalmaz, emellett még fehér
timföldet is, amely a tápanyagleadást hozzáigazítja a fennálló hasmenéses
körülményekhez.
Adagolási javaslat:
			
Kiszerelés: 		
Cikkszám: 		

Egyszerűen adagolható: 100 g (1 tasak) feloldása 2 liter vízben,
hasmenés esetén tejpótló tápszerként használandó.
1 kg-os kiszerelésben
DF15774
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EUTRA HASFOGÓ, INTERLAC-PECTIN BORJAKNAK
Természetes termék pektinnel
•
•
•
•
•

Borjak, malacok, bárányok és egyéb fiatal állatok számára.
Természetes alapanyagból magas almapektin-tartalommal, antibiotikumok nélkül.
Hasmenések megelőzésére és kezelésére, az állatorvosi kezelés kiegészítésére.
A természetes almaaroma miatt szívesen fogyasztják az állatok.
Az Interlac-Pectin folyadékkal (tejbe is bekeverhető) keveredve, az emésztő rendszer belső
falán védőréteget képez.
• A patogén baktériumokat megköti és a bélből kirekeszti.
• Fékezi a folyadék- és elektrolitvesztést.
Adagolási javaslat:
Megelőzésre: 5 g/10 kg testsúly. vagy 1% egyedi takarmányhoz (folyamatosan).
Hasmenés esetén: 10 g/10 kg testsúly, vagy 2% egyedi takarmányhoz (3-4 nap).
Kiszerelés:
2,5 kg-os és 25 kg-os kiszerelésben
Cikkszám:
2,5 kg - DF15272
25 kg - DF15158
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VITAMULGOL®
Vitamin Booster
• Folyékony kiegészítő takarmány különböző haszonállatoknak.
• Gyors vitamin-kiegészítésre emelkedett teljesítmény-követelmény esetén (pl. takarmánycsere,
más istállóba helyezés, szülés, betegségek után stb.).
• Optimális a nevelő etetés keretein belül nehezebb tartási körülmények között.
• Lónak, szarvasmarhának és juhnak elsődlegesen önálló fogyasztásra: kanalanként vagy
adagoló fecskendővel (kanül nélkül) szájon át történő beadással.
Adagolási javaslat:
A Vitamulgol® keverhető folyadékba vagy takarmányba: lónak, szarvasmarhának és juhnak
elsődlegesen önálló fogyasztásra, kanalanként vagy adagoló fecskendővel (kanül nélkül)
szájon át történő beadással.
Adagolt mennyiség:
2 ml - 1 nyúlnak
3 ml - 1 báránynak
5 ml - 1 csikó, 1 juh, 1 borjú kezelésére
10 ml - 1 ló, 1 tehén, 100 csirke, 1 tenyészkoca kezelésére
20 ml - 10 malacnak
25 ml - 100 tojótyúknak
Kiszerelés: 500 ml
Cikkszám:
DF15773

SZARVASMARHA
MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉS
A Déli-Farm Kft. a partnerei igényeihez igazított, lehető legmagasabb genetikai értékkel bíró,
valamint az állományra legmegfelelőbben adaptálható bikákat forgalmazza. A kínálatban a
tejhasznú, kettőshasznú, valamint húshasznú bikák termékenyítő anyaga elérhető.
Egyéb forgalmazott termékek:
+ Imv termékek tejes palettája,
+ spermatároló konténerek,
+ cseppfolyós nitrogén,
+ inszemináló pisztoly,
+ műanyag inszemináló katéter,
+ inszemináló kesztyűk (műanyag és gumi).
Szarvasmarha-tenyésztési szolgáltatásunk az egyedi párosítási terv elkészítése:
A tenyésztés alappillére a következő generáció genetikai alapjainak mind magasabb és
szélesebb bázison való megteremtése. A Déli-Farm Kft. megfelelő szakemberekkel
együttműködve lineáris bírálati módszerrel végzik a tehenek bírálatát. Az állományok
adatainak kiértékelését és a párosítási tervek elkészítését a legkorszerűbb szakmai és
informatikai háttér felhasználásával végzik.
A párosítási terv elkészítésének menete:
1. Lineáris bírálati módszerrel elsődleges érték megítélése a teheneken.
Szempontok: marmagasság, erősség, törzsmélység, élesség, farlejtés, farszélesség,
hátsóláb-oldalnézet, hátulnézet, körömszög, csüd, első tőgyfélillesztés, hátsó tőgyfélmagasság, hátsó tőgyfél-szélesség, függesztés, tőgymélység, bimbók helyeződése.
2. Tehenek származási, termelési és küllemi bírálati adatainak informatikai feldolgozása.
3. Elemzés:
+ apák vonalba sorolása,
+ állomány vonalak szerinti megoszlása,
+ állomány vérhányad szerinti megoszlása,
+ első-, átlag-, csúcslaktációs termelés vizsgálata,
+ küllemi bírálat adatainak értékelése,
+ azonos vérhányadú, illetve azonos apaságú csoportok vizsgálata.
4. Bikaválasztás.
5. Egyedi párosítási terv elkészítése.
Az üzem egyedi kívánságait, igényeit is figyelembe véve a származás, termelés, küllem
elsődleges szem előtt tartásával kell kiválasztani, hogy a legmegfelelőbb bika kerüljön
egy adott tehénhez. A leírt szolgáltatásnak nincs azonnali látványos eredménye, hiszen a
párosításból származó üszők termelési, technológiai tűrőképességének javulása legkorábban
5-5 és fél év múlva észlelhető, tekintettel a szarvasmarha nagy generációs intervallumára.
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ANNO

DÉLI-FARM KFT.
S z e g e d - K i s k u n d o r o z s m a , K e t t ő s h a t á r i ú t 6.
Te l e f o n : 62-5 5 6 -13 0, Fa x : 62-5 5 6 -121
E- m a i l : s z a k t a n a c s a d a s @ d e l i f a r m . h u
w w w. d e l i f a r m . h u
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