Większa wydajność paszy podstawowej

Korzyści stosowania Crystalyx

Działanie Crystalyx

Korzyści dla hodowcy

- wyższa wydajność mleczna
- wyższy dzienny przyrost
- mniejsza utrata kondycji fizycznej po wycieleniu (BCS)
- większa skuteczność zacieleń
- zapobiega chorobom przemiany materii (np. kwasica,
ketoza, przemieszczenie trawieńca)

- Wzrost aktywności i ilości mikrobów żwacza
- Lepsze trawienie włókna surowego
i paszy podstawowej
- Lepsze przyswajanie paszy podstawowej
- Lepsze zaopatrzenie w energię i składniki pokarmowe
- Lepsza efektywność energetyczna
i składników pokarmowych
- Wyrównuje indywidualną dla zwierzęcia
równowagę mineralną

- wyższa wydajność paszy podstawowej
- krótszy okres międzywycieleniowy
- dłuższy czas użytkowania
- niższe koszty weterynaryjne
- wyższy wskaźnik rentowności na krowę / kg mleka
- wyższy zysk na krowę / kg mleka

Za nazwą CRYSTALYX® kryje się lizawka mineralno-witaminowa, która opiera się na melasie i tłuszczu roślinnym. Bogata w energię melasa nadaje lizawce doskonały smak oraz gwarantuje lepsze przyswajanie składników pokarmowych. Lizawki CRYSTALYX® szybko i skutecznie wyrównują gospodarkę
mineralną i energetyczną zwierząt.
Przyswajanie paszy
podstawowej i trawienie
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X = dobre działanie

– / X = częściowe działanie

– = brak działania

Wskazówka = Działanie tradycyjnej lizawki odnosi się przede wszystkim tylko do zaopatrzenia w minerały!

CRYSTALYX® Koncepcje karmienia krów mlecznych

CRYSTALYX® Zalecenia stosowania w żywieniu
bydła

Przykład 1: Przy grupowaniu krów w laktacji
CRYSTALYX®
Trockensteher
42 Dzień

CRYSTALYX® Vitalyx
1. – 100. Dzień

Jałówki / krowy matki:

CRYSTALYX® Cattle Booster
Od 100. dnia do końca laktacji

W zależności od rodzaju paszy podstawowej należy stosować
Crystalyx ® Cattle Booster, Crystalyx ® Standard lub

Przykład 2: Bez grupowania krów w laktacji
CRYSTALYX®
Trockensteher
42 Dzień

Crystalyx® Garlyx.

CRYSTALYX® Cattle Booster lub CRYSTALYX® Vitalyx
Dni laktacji

Cielęta, do 16 tygodnia życia:

Przykład 3: W celu pokrycia zapotrzebowania na minerały jako zasada samodzielnego karmienia
CRYSTALYX®
Trockensteher
42 Dzień

-42

Crystalyx® Mentholyx.

CRYSTALYX® Standard
Dni laktacji

0
100		
Dni 		
Wycielenie

Aby zapobiec chorobom układu oddechowego, należy stosować

200

W miesiącach letnich i podczas silnej inwazji much zaleca się Crystalyx® Garlyx*.

300

Bydło opasowe:
Należy stosować Crystalyx® Cattle Booster lub Crystalyx®
Garlyx.

* CRYSTALYX Garlyx nie można karmić krów w laktacji. U zwierząt opasowych odstawić cztery miesiące przed ubojem.

Więcej informacji znaleźć można pod numerem telefonu 77/4654424 i na www.blattin.pl

