Naše Blattina® Program Mléko pro telata:
Π

Blattina
BASIC

Blattina
PREMIUM

Blattina
EXCELLENT

Blattina BEST OF
POWERSTART

Sušené odstř. mléko

30%

35%

50%

60%

Sušená syrovátka

39%

35%

22%

19%

Vitaminy









Org. stopové prvky









Teplý/studený nápoj
Hodnota pH
Vhod. do automatů
Oblast použití

Teplý nápoj

Teplý nápoj

Teplý nápoj

Teplý nápoj

5,9-6,1

5,9-6,1

5,9-6,1

5,9-6,1







Ihned po fázi mleziva;
Ihned po fázi mleziva,
Alternativa.
Ihned po fázi mleziva;
pro maximální
dobrá rozpustnost.
Ihned po fázi mleziva.
nejvyšší přírůstky.
přírůstky

Blattina® Nulová náhrada:
Blattina ZERO
BASIC
Sušené odstř. mléko
Sušená syrovátka

Blattina ZERO
PREMIUM

Blattina ZERO
EXCELLENT

Blattina ZERO
BEST OF

-

-

-

-

53%

61%

68%

73%

Vitaminy









Org. stopové prvky









Teplý/studený nápoj

Teplý nápoj

Hodnota pH
Vhod. do automatů
Oblast použití

Teplý nápoj

Studený/teplý nápoj

Studený/teplý nápoj

5,8-6,0

5,6-5,9

5,6-5,7

5,9







Plnohodnotná náhrada
pro odchov
od 4. týdne života

Ihned po fázi
mleziva; dobrá
rozpustnost.
Od 21. dne života.

Ihned po
fázi mleziva;
dobrá rozpustnost
a stabilita.

Blattina®
MLÉKO PRO TELATA
Mléčné náhrady pro
telata


Okamžitě po
fázi mleziva;
srovnatelné s
produktem se
40% MMP

Blattina® Spec. mléko:
Blattina ZERO
EXCELLENT SOUR
Sušené odstř. mléko
Sušená syrovátka

Blattina
BASIC NON PALM

-

30%

68%

43%

Vitaminy





Org. stopové prvky





Teplý/studený nápoj

Studený/teplý nápoj

Hodnota pH
Vhod. do automatů
Oblast použití

4,6-4,8

Teplý nápoj
6,0


Ihned po fázi
mleziva; nejlepší
rozpustnost a stabilita.
Nápoj jako zásoba.



NOVÝ
SORTIMENT!

Okamžitě po
fázi mleziva,
dobrá rozpustnost.

BEZ PALM. OLEJE!!
Blattin Filiale CZ
Hradská 538
396 01 Humpolec
Tel.: 565 650 950
Fax.: 565 650 951

Stav při tisku: 09-2018
Změny jsou vyhrazeny.

www.blattincz.cz
info@blattincz.cz

Blattin® je značka Výroby speciálních krmiv

Blattina® Mléko pro telata

Blattina® Mléko pro telata

V mnoha podnicích připravují nápoj pro telata tradičně
z plnotučného mléka.

Dobré důvody pro použití Blattiny® Mléčné náhrady
•

Obsahuje všechny životně nutné vitaminy a stopové prvky

•

Nejlépe zajistí bezpečí odchovu

•

Maximální přírůstky

•

Vysoká chutnost

•

Lehce rozpustná

•

Vysoce stravitelná

•

Vhodná do automatů

Mléko používané k pití se však přitom liší většinou denně ve své
koncentraci obsažených látek a kvalitě. Často je vedle mléka
vhodného pro prodej a přebytečného mléka používáno také
neskladné mléko a mléko od léčených krav. Toto však představuje
právě pro mladá telata a jejich vývoj velkou zátěž.
Výhody mléčných náhrad spočívají především v konstantně stále
stejné koncentraci tuků a bílkovin, přizpůsobené potřebám telat,
stejně jako ve vysoce hodnotném vybavení vitaminy a stopovými
prvky.

Tak to jde!
1.krok:
2 litry vody (42-45°C) dát
do vědra.

2. krok:
Asi 2 odměrky Blattiny® naplněné až
k horní rysce sušeným mlékem dát
do 2 litrů vody (42-45°C).

Mléčné náhrady nemají téměř alternativu ve specializovaných
odchovnách plemenných telat i telat na výkrm.
Z ekonomického hlediska se odchov tímto způsobem jeví jako
příznivější.
3. krok:
Sušené mléko a vodu
důkladně promíchat.

Příklad plánu pití telat
Všechny údaje na tele a den
Množství
nápoje

Stáří
1.až 3. den

Mlezivo
Koncentrace

Stáří
4. až 7. den
2. až 4. týden
5. až 6. týden
7. týden
8. týden
9. týden
10. týden

Blattina®
Sušené mléko
145 g/l
160 g/l
145 g/l
145 g/l
145 g/l
145 g/l
145 g/l

Krmení

Minimálně
6 litrů

3 x 2,0 litry

Blattina®
Množství vody Sušené mléko
6 litrů
6 litrů
6 litrů
5 litrů
4 litry
3 litry
2 litry

NOVÝ
SORTIMENT!

4. krok:
Měřit teplotu nápoje
před pitím (38-40°C).

870 g
960 g
870 g
725 g
580 g
435 g
290 g

Krmení
3 x 2,0 litry
3 x 2,0 litry
3 x 2,0 litry
2 x 2,5 litru
2 x 2,0 litry
2 x 1,5 litru
2 x 1,0 litr

Vedle nápoje nabízejte stále dostatečné množství čerstvé vody a hrubého krmiva.
Blattinu Mléčnou náhradu nepodávat nikdy k pití teplejší než 40°C .

V prvních třech dnech života se
doporučuje krmit mléčnou
náhradu
s vysokým
obsahem
mléčných bílkovin a vyvarovat se
vysokých
podílů
rostlinných
bílkovin.
Teplota míchání: 42 až 45°C
Teplota nápoje: 38 až 40°C

5. krok:
Dát teleti nápoj k dispozici.

