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Odchov telat s jbs
– protože telata jsou budoucí dojnice
Firma jbs (joachim behrens scheessel
gmbh) se zabývá již 3. generací
poradenstvím a prodejem speciálních
potřeb pro zemědelské podniky.
Při hledání inovací vzniklo i několik  
specializovaných oddělení. Jedno
takové oddělení nese název
„specializované produkty pro
telata“. Zde se zabýváme  vybranými
produkty pro telata a jejich
odchovem.
Zkušenosti z vědy dokazují jak
důležité je mít dobrý management
při krmení a odchovu„malých“. Zde
je základní kámen pro silné a zdravé
dojnice nebo býky.
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Nabízíme Vám široký výběr
produktů pro telata, za kterými si
opravdu stojíme! Společně s našimi
certifikovanými výrobci jsme vytvořily
vlastní inovativní výrobky na bázi
mléka. Kromě toho zde naleznete i
unikátní  müsli pro telata a praktické
výrobky pro usnadnění každodenní
rutiny s telaty.
Pokud máte nějaké otázky neváhejte
a zavolejte nám.
Tešíme se na Váš telefonát!
Váš tým z jbs
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mymom® start

pasta pro první ošetření
▪ imunoglobuliny z kolostra bez IBR
▪ vyřeší problémy oslabeného
imunitního systém
▪ vysoce kvalitní probiotika
▪ podporuje trávení
▪ lehce dostupné stopové prvky
▪ esenciální vitamíny

6

mymom® start je pasta, která umožní
telatům dobrý start do života.
mymom® start by se měla zejména
aplikovat u slabších telat.
Je vyrobena z kolostra obsahující
vybrané imunoglobuliny  s potřebným
obsahem železa pro vytvoření silného
imunitního systému. Probiotika a
černý kmínový olej mají pozitivní vliv
na trávení.

Složení
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vysoce kvalitní probiotika
kolostrum bez IBR
černý kmínový olej
slunečnicový olej
lněná semena
esenciální vitamíny
stopové prvky (železo a měď)

Podávání: perorálně
První dávka po prvním požití mleziva,
druhá dávka po 12 - 24 hodinách.
Každá dávka = 25 ml.
Každé tele celkově 50 ml pasty.
Dávkování lze nastavit pomocí  
středového kroužku na stupnici pístu.

Uskladnění a doba trvanlivosti
▪ uchovávat v lednici, po použití
dobře uzavřít
▪ trvanlivost 12 měsíců od data
výroby

Balení
karton se 6 pastami – á 50 ml
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mymom® profimix

doplňkový nápoj (do vody nebo do mléka)

Aplikace
150 g rozpusťte v mléce nebo ve 2 l
teplé vody a podávejte telatům podle
potřeby. Nenahrazuje mléčnou krmnou náhražku! Napomáhá telatům
při přechodu z mléka na mléčnou
náhražku, je však důležité podávat
2 dny před a další 2 dny po přechodě.
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Složení
vysoce kvalitní probiotika, lněná
semena, hroznový cukr, sušená
syrovátka, pšeničný škrob,
hydrogenuhličitan sodný, chlorid
sodný, jitrocelové osemení (Psyllium),
esenciální vitamíny, stopové prvky
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dobrý vývoj telat. Zároveň
telatům poskytují důležitou  ochranu
před choroboplodnými zárodky. Vytvářejí
zdravou střevní mikroflóru. Díky které odolávají telata vznikajícím
stresovým a zátěžovým situacím. Napomáhají také vytvářet důležité
enzymy, které podporují trávení nemléčných potravin.
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Uskladnění a doba trvanlivosti

2.

22.

skladovat v chladu a suchu, po
otevření dobře uzavřít, trvanlivost
12 měsíců od data výroby

Balení
5 kg nebo 10 kg nádoba

a/
tik á
bio ov

mymom® profimix je výživový nápoj
pro telata na bázi lněných semen,
který může být aplikovám jak ve vodě,
tak v plnotučném mléku. Hodnotná
probiotika poskytují dobrou ochranu
před patogenními zárodky a
podporují trávení telat. Díky dobré
chuti je mymom® profimix požitkem
pro každé tele. Aplikace je možná již
od prvního týdne života.

liny / o

▪ vysoce kvalitní probiotika
▪ obsažené složky vytvářející ochrannou hlenovou vrstvu s pozitivním vlivem na střeva
▪ rychle dostupná energie
▪ velmi dobrý příjem
▪ dobře rozmíchatelný ve vodě i v mléce

33.

Stopové prvky a vitamíny jsou nezbytně nutné pro dobrý vývoj
telat. Mangan, zinek, měď a kobalt jsou významné složky trávicích
enzymů, v kombinaci se selenem a vitamínem E jsou důležité pro
imunitní systém. Jód podporuje metabolismus a růst. Vitamín D
zajišťuje stabilní tvorbu kostí.

Díky probiotikům a vybraným látkám, které jsou obsaženy
vytváří hlenové vrstvy a tím chrání citlivá střeva. Omega-3 mastné
kyseliny jsou důležité pro imunitní systém a ochranu kůže. Vzhledem
k tomu, že si je tele nedokáže vyrobit samo jsou mu dodávány
krmivem.
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mymom® protect
pasta pro stabilizaci trávení
▪ podporuje zdravý trávicí
trakt
▪ normalizuje konzistenci
lejna
▪ zvyšuje příjem tekutin
▪ rychlý účinek
▪ podle potřeby,
1 - 2 dávky na tele
▪ snadý způsob podávání
– perorálně

Otelením mají telata první velký
stres za sebou. Ale první týdny jsou
pro mnohé z nich kritickým obdobím.
Imunitní systém není ještě kompletně
nastartovaný a životní prostředí
nastražilo množství patogenů.
Zvýšené ztráty tekutin trávicím
traktem dokážou během krátké doby
dovést tele až na hranici jeho sil.
Je potřeba rychle jednat.
Tele potřebuje naší podporu.
Z pravidla již při prvních příznacích
nedostatečné konzistence lejna
společně s lehkou nevolností se
aplikací mymom® protect dokážete
vyhnout problémům.
mymom® protect stabilizuje imunitní
systém pomocí extraktu kvasinkových
buněčných stěn. Fixací patogenu
na kvasinky se tak brání osídlení
střevních stěn. Éterické oleje celý
proces podporují.
Čilá telata Vám udělají nejen více
radosti, ale především méně práce!
Čím lépe se tele může vyvíjet, o to
vyšší jsou přírůstky. Nepřehlížejte, jak
telata slábnou, ale jednejte včas!

Podávání: perorálně
▪ pro výkrm telat do 4 měsíců
▪ 25 ml na zvíře a den
1. dávka (25 ml) pří prvních
    příznacích nedostatečné
    konzistence lejna
2. dávka (25 ml) dle potřeby
    o 3 dny později
▪ dávkování lze nastavit pomocí
středového kroužku na stupnici
pístu

Složení
▪
▪
▪
▪

kvasinkové buněčné stěny
citrát sodný
chlorid sodný
éterické oleje

Uskladnění a doba trvanlivosti
▪ skladovat v chladu a suchu
▪ po otevření dobře uzavřít
▪ trvanlivost 12 měsíců

Balení
karton s 6 pastami – á 50 ml

mymom® protect napomáhá
Vašemu teleti, když potřebuje
nejvíc Vaši ochranu.
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Pokus s
mymom® profimix a mymom® start
Časný průjem u telat má mnoho
příčin. Jednou z nich může být
původce Cryptosporidium. Na jedné
testované farmě, tento původce vedl
ke zvýšeným průjmům a celková
ztráta se navýšila o 20 %. Vzhledem
k tomu, že telata se na této farmě
využívají k rozšiřování stáda, byla to
velká hrozba.
Časté nemoci a totální výpadky
mohou vést k existenčním
problémům. Předchozí preventivní
opatření spočívala v použití Halocur®
a vhodných antibiotik, v nouzových
situacích byla podána infuze. Na
základě pozitivní zpětné vazbě od
zákazníků po použití mymom®
profimix by se měla vyzkoušet
kombinace mymom® start a
mymom® profimix jako prevence.
Pro experiment bylo použito 24
telat. Vzorek lejna byl odebrán 5-ti
zvířatům, z toho byl jeden pozitivní.
První dávka mymom® start byla
telatům podána po prvním požití
mleziva, druhá dávka následující
den. Od třetího dne byl podáván
telatům doplněk mymom® profimix
rozpuštěný v plnotučném mléce.
mymom® profimix byl podáván do
10. dne života. Poté proběhl přechod
na mléčnou náhražku.
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Zkušenosti a názory zákazníků

Výsledek
Kombinace mymom® start a
mymom® profimix měla pozitivní
vliv na zdraví telat. Všechny telata
(24 kusů) v testu se velmi dobře
vyvinula, vše se obešlo bez ztrát.
Oba tyto produkty mohou být
použity v každodenní rutině, jsou
příjímány bez problémů. mymom®
profimix velmi dobře chutná a voní
po vanilce. Jen u některých telat se
objevil průjem, u těchto telat byl i
na dále podáván mymom® profimix
a jen u jednoho telete byla podána
antibiotika. Telata v této době pila
vodu dál, díky tomu se rychle dostala
do kondice. Přípravek Halocur se
v průběhu pokusu již nepoužíval.
Vynaložení práce se snižuje – telata
potřebují méně ošetření.
mymom® start a mymom® profimix
se budou na této farmě nadále
používat, nejen protože telata jsou
zdravější, ale také protože, zootechnik
a majitel mají méně starostí.

mymom® start
a mymom® profimix
Jedna zákaznice měla vždy od 4. dne
u telat problémy s průjmem, první
průjmy mají většinou původce E. coli.
Tato zákaznice koupila karton se
6 ti pastami mymom® start a podala
je telatům po porodě a následující
den. Všech 6 telat byla v pořádku
a hlavně zdravá. Jen ojediněle se

vyskytly problémy ty se velmi rychle
vyřešily podáním mymom® profimix,
díky kterému se dostala telata zpět
do formy. mymom® start a mymom®
profimix jsou nyní nedílnou součástí
každodenní rutiny v odchovu telat.

mymom® protect
a mymom® profimix
Na farmě s 300 kusy dobytka objevil
zootechnik čtyřdenní tele s průjmem,
které odmítalo mléčnou stravu.

Konzistence lejna se zlepšila a tele
bylo opět v dobré kondici. Další dávka
mymom® protect nebyla nutná.

S jedinou dávkou mymom® protect,
přišel malý býček zpět k životu a
vypil 150 g  mymom® profimix
rozpuštěného ve 2 litrech vody a
zároveň i svoji krmnou dávku.

Podáním mymom® protect a
mymom® profimix ve správný čas,
bylo tele zachráněno.
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Mléčná krmná náhražka
Speciální koncept pro odchov telat
Náš belgický výrobce vyrábí mléčné krmné náhražky již více než 60 let.
Díky těmto dlouholetým zkušenostem je mléčná krmná náhražka vyráběna
s vysokou kvalitou surovin, které jsou vyvinuty prostřednictvím speciálních
výrobních procesů. Mléčná krmná náhražka se velmi dobře rozpustí a je
vhodná pro kbelíkové napáječky, mléčný krmný automat a i pro automatické
napáječky.
Zdravá telata – optimální růst díky produktům mymom®
▪
▪
▪
▪

umožní Vám plně využít genetický potenciál zvířat
dobrý přírůstek bez usazování tuků na vemeni
snižuje výskyt zdravotních problémů – jako je průjem
stimuluje příjem krmiva

mymom® – investice do budoucnosti
Probiotika
▪ 2 kmeny Bacillus (B. licheniformis a B. subtilis) chrání střeva před bakteriemi, zlepšují
podporu trávení a vytváří enzymy, které
napomáhají trávení nemlečných potravin.
▪ Enterococcus faecium
(bakterie mléčného kvašení) jsou součástí
každé zdravé střevní mikroflóry. Podporují
rozmnožení dobrých střevních bakterií.
Předcházejí zažívacím potížím a pomáhají
obnovit zdraví střev a imunitního systému.
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Bioaktivní peptidy

Antibakteriální složky

▪ vznikají kvašením surovin
▪ efektivně chrání před nežádoucími
patogeny
▪ stimulují imunitní systém
▪ zlepšují dostupnost minerálů

▪ z krátkých středních řetězců mastných
kyselin
▪ dokonalá ochrana proti rozmnožení
škodlivých bakterií ve střevě

Základ technologie
Mléčný cukr – kyselina mléčná
▪ antibakteriální účinné složky v
zažívacím systému.
▪ zabraňují bakteriální kontaminaci
mléka
▪ nízká pH-hodnota pro optimální
trávení díky enzymům.
▪ velmi chutné
Proteiny – bioaktivní peptidy
▪ antibakteriální složky
▪ zlepšují imunitní systém
▪ snižují vysoký krevní tlak
▪ zlepšují trávení bílkovin

Emulgátory
▪ zlepšují trávení tuků
▪ zlepšují příjem tuků
▪ zlepšují rozpustnost a stabilitu
mléčné náhražky
Řízení tekutosti
(automatická napáječka)
▪ rovnoměrná tekutost a rozpustnost
▪ konstantní hustota (beze změny,
naprogramované dávkování)
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Mléčná krmná náhražka
Výrobní proces sprejového mražení

Sprejové mražení
Při tomto procesu se emulgovaný tuk zahřívá na vysokou teplotu (72 °C/ 15 s),  
poté se nastříká na sušené mléko a ihned ochladí na -20 °C. Tuk krystalizuje
a vytváří strukturu. Tato struktura je složená z rostlinných tuků, olejů a
mléčných částí (viz obrázek vpravo). To  umožňuje telatům strávit všechny
složky najednou. Při konvenčním procesu sprejovém sušení (rozprašování
mlhou) jsou složky mléka obaleny tukem, takže trávení probíhá postupně.

horký emulgovaný
tuk
mléčný/syrovátkový prášek
mléčný/syrovátkový prášek

V provedeném pokuse byly získány následující výsledky. Zkrmované mléčné
náhražky z identických výchozích surovin byly vyrobeny při dvou různých
výrobních procesech.
kg

kg/d

120
100
88,23

95,72

0,8

0,856

konečná váha

0,2
0

denní přírůstek

mymom®
sprejové mražení

0,4

sprejové sušení
(mlhou)

0

0,789
mymom®
sprejové mražení
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mymom®
sprejové mražení

40

0,923

0,6
sprejové sušení
(mlhou)

60

studený vzduch

1,067

1,0

sprejové sušení
(mlhou)

80

studený vzduch

1,2

celkový příjem koncentrovaného krmiva
zdroj: Nukamel

Graf ukazuje, že sprejové mražení u mléčné krmné náhražky vede k
rychlejším vyšším denním přírůstkům a vyšší konečné hmotnosti.
Také příjem koncentrovaného krmiva při krmení mlěčné krmné
náhražky sprejový mražením se zlepšil.
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emulgovaný tuk
mléčný/
syrovátkový prášek
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Mléčná krmná náhražka
Kvalita surovin
Naše mléčná krmná náhražka
mymom® se vyznačuje vysokou
kvalitou surovin, které pocházejí
z pečlivě vybraných společností
zpracovávající mléko z mléčných
farem.

3 specialisti
pro jisté zaopatření od začátku!

Během šetrného výrobního procesu  
jsou všechny důležité složky
zachovány. Peptidy, laktóza a proteiny
jsou k dispozici ve stravitelné
formě. Pro dva produkty
z našeho portfolia
můžeme dokonce
garantovat i množství
imonoglubulínů.

50 °C
1 l H2O + 145 g = 1,145 l

39 °C

39 °C

42 °C

39 °C
39 °C

Pokus s mléčnými náhražkami vyráběnými různými způsoby ukazuje rozdíly
(viz tabulka). Je důležité poznamenat, že všem telatům byla podávána voda a
stejné koncentrované krmivo.
Sušené mléko

konvenčně
(silně zahřaté)

mymom®
(mírně zahřáté)

denní přírůstek

822 g

859 g

příjem koncentrovaného krmiva

544 g

557 g

91,47 kg

93,52 kg

váha 56. den

50 °C
1 l H2O + 145 g
= 1,145 l

zdroj: Nukamel
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V tabulce je zřetelné, že mírně zahřáté sušené mléko obsahuje stravitelné
bílkoviny, díky nimž telata získala vyšší denní přírůstek a zlepšil se i příjem
koncentrovaného krmiva, než je to u telat, kde bylo sušené mléko silně zahřáté.

39 °C
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Protože telata
jsou
budoucí dojnic
e ...

Aplikace:

Napájecí kbelík
1

mymom® pur

3

4

50°

prémiová mléčná krmná náhražka
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2

garantovaný obsah imunoglobulinů
vysoká kvalita surovin
éterické oleje pro zdravé dýchací cesty
dobrá rozpustnost
dobře chutná, je dobře přijímána
optimální poměr tuků a bílkovin (18 : 22,5)

2/3 množství vody: 50 °C

145 g na litr celkového množství vody

5

6

7

39°

mymom® pur je správnou volbou
pro všechny, kteří kladou důraz
na nejlepší péči o svá telata hned
od začátku. Tato mléčná náhražka
s optimální stravitelností tuku je
vyrobena z nejkvalitnějších, pečlivě
ošetřených surovin ve speciálním
patentovaném výrobním procesu.
mymom® pur obsahuje přirozený
obsah imunoglobulinů a tím vytváří
silný základ pro imunitní systém.
30 % ostředěného mléka zajišťuje
vysokou stravitelnost a krátké
nasycení, takže příjem objemového
krmiva se zvýší. Optimální poměr
tuků a bílkovin podporuje zdravý
růst bez usazování tuků na vemeni.
Probiotika podporují zdraví střev a
prevenci zažívacích problémů. Cenné
éterické  oleje podporují trávení a
zajišťují zdravé dýchací cesty.
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S mymom® pur se budou Vaše telata
optimálně vyvíjet. Zdravá a odolná
telata jsou předpokladem úspěšného
chovu a činí radost jejich majiteli.
mymom® pur obsahuje:
syrovátkový prášek, sušené
odstředěné mléko, rostlinné oleje,
koncentrát pšeničného proteinu
(štěpený), lněný olej, probiotika,
stopové prvky, vitamíny a
éterické oleje

+ 1/3 množství vody

Minimální koncentrace:
Mléčný krmný automat

Trvanlivost 12 měsíců od data výroby.

145 g mymom® pur
na litr vody

39°

Automatická napáječka
0,875 litr vody
+ 0,125 kg mymom® pur
1 litr mléčné krmné směsi
smíchejte při: 42 - 50 °C ▪ nápoj podávejte při: 39 °C

42°
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Protože telata
jsou
budoucí dojnic
e ...

Aplikace:

Napájecí kbelík
1

mymom® pur 55

3

4

50°

kvalitní mléčná krmná náhražka
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2

vysoká kvalita surovin
obsah odstředěného mléka 55 %
éterické oleje pro zdravé dýchací cesty
dobrá rozpustnost
dobře chutná, je dobře přijímána
optimální poměr tuků a bílkovin (18 : 22,5)

2/3 množství vody: 50 °C

5

145 g na litr celkového množství vody

6

7

39°

mymom® pur 55 zásobuje telata vším
co potřebují. Mléčná krmná náhražka
s optimální stravitelností tuku je
vyrobena z nejkvalitnějších, pečlivě
ošetřených surovin ve speciálním,
patentovaném výrobním procesu.
Vysoký podíl odstředěného mléka
zjednodušuje přechod z plnotučného
mléka na mléčnou náhražku a
zajišťuje nasycení telat. Optimální
poměr tuků a bílkovin podporuje
zdravý růst bez usazování tuků na
vemeni.
Osvědčená probiotika podporují
zdraví střev a prevenci zažívacích
problémů. Vitamíny a stopové prvky
umožňují zdravý růst. Díky své dobré
rozpustnosti je vhodná pro napájecí
kbelík, mléčný krmný automat nebo
automatickou napáječku.
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Zdravá a odolná telata jsou
předpokladem úspěšného chovu
dobytka a činí radost jejich majiteli.
mymom® pur 55 obsahuje:
syrovátkový prášek, sušené
odstředěné mléko, rostlinné oleje,
koncentrát pšeničného proteinu
(štěpený), lněný olej, probiotika,
stopové prvky, vitamíny a éterické
oleje

+ 1/3 množství vody

Minimální koncentrace:
Mléčný krmný automat

Trvanlivost 12 měsíců od
data výroby.

145 g mymom® pur 55
na litr vody

39°

Automatická napáječka
0,875 litr vody
+ 0,125 kg mymom® pur 55
1 litr mléčné krmné směsi
smíchejte při: 42 - 50 °C ▪ nápoj podávejte při: 39 °C

42°
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mymom® click

Odchov mymom® pur / pur 55

napájecí kbelík
stáří
telat
5-6
den**

24

mléčný krmný automat

množství pití na den
voda

+ mymom® pur
v létě

v zimě*

automatická napáječka

mymom®
müsli
plus
(kg/den)

napájecí kbelík

čerstvé
seno

čerstvá
voda

▪ kbelík je průhledný, díky tomu
je snadno viditelná hladina
▪ měřící stupnice na přední a
zadní straně
▪ hygiena mléka je zajištěna
pomocí víka na kbelíku
▪ systém s 1 kliknutím
umožňuje snadné
čištění a výměnu
dudlíku

   mlezivo / plnotučné mléko 2 x 4 litry

2. týden

6l

870 g

960 g*

neomezeně

2 x denně

neomezeně

3. týden

8l

1160 g

1280 g*

neomezeně

2 x denně

neomezeně

4. týden

8l

1160 g

1280 g*

neomezeně

2 x denně

neomezeně

5. týden

8l

1160 g

1280 g*

neomezeně

2 x denně

neomezeně

6. týden

8l

1160 g

1280 g*

neomezeně

2 x denně

neomezeně

2 x denně

neomezeně

7. týden

8l

1160 g

1280 g*

neomezeně

8. týden

6l

870 g

960 g*

0,5 kg

2 x denně

neomezeně

9. týden

6l

870 g

960 g*

1 kg

2 x denně

neomezeně

10. týden

4l

580 g

640 g*

1,5 kg

2 x denně

neomezeně

*Koncentrace vody podle potřeby energie (pozor na zvýšenou potřebu energie v zimě!)
**V případě delší fáze mleziva / plnotučného mléka (doba závisí na farmě) odečtěte dávku
podle věku telat

napájecí láhev pro telata
systém 1 kliknutí, 3 l

▪ stabilní láhev
▪ velký otvor pro snadné a rychlé
čištění
▪ snadná manipulace
▪ rukojeť na víčku láhve
▪ systém 1 kliknutí  je pro
snadné čištění a výměnu
dudlíku
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Protože telata
jsou
budoucí dojnic
e ...

Aplikace:

Napájecí kbelík
2

1

mymom® 50/50

Plnotučné mléko je nejpřirozenější
výživou pro telata jeho složení však
často kolísá. Vitamíny a stopové prvky
chybí nebo nestačí jejich množství.
Poměr tuků a bílkovin není obvykle
také  ideální.
S mymom® 50/50 můžete zajistit vše
pro optimální výživu telat. Rozmíchá
se ve vodě se stejným dílem
plnotučného mléka. Tím se zvýší
obsah důležitých vitamínů a živin
a vylepší se poměr tuků a bílkovin.
Kromě toho obsažené imunoglobiny
jsou dobrý základ pro silný imunitní
systém. A navíc obsažené probiotika
pomáhají vytvářet zdravou střevní
mikroflóru.
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Zdravá a odolná telata jsou
předpokladem úspěšného chovu
dobytka a činí radost jejich majiteli.

4

50°

mléčná krmná náhražka pro zlepšení (doplnění)
plnotučného mléka od 3. dne života
▪ garantovaný obsah imunoglobulinů
▪ dodává důležité vitamíny a stopové prvky
▪ optimalizuje tuk a bílkovinu při poměru 10 :
24 a tím i poměr plnotučného mléka
▪ éterické oleje pro zdravé dýchací cesty
▪ dobrá rozpustnost

3

1/2 množství vody: 50 °C

145 g na litr množství vody

5

6

7

39°

+ 1/2 množství plnotučného mléka

Mléčný krmný automat

Další příjmy ze zvýšeného prodeje
mléka hovoří také pro tento produkt.

7 litrů vody
+ 1 kg mymom® 50/50
+ 8 l plnotučného mléka
   16 litrů napájení

mymom® 50/50 obsahuje:
syrovátkový prášek, syrovátkový
proteinový koncentrát, rostlinné
oleje, koncentrát pšeničného
proteinu (štěpený), probiotika,
stopové prvky, vitamíny a éterické
oleje
Trvanlivost
12 měsíců od
data výroby.

smíchejte při: 50 °C ▪ nápoj podávejte při: 39 °C
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Míchací tabulka mymom® 50/50

deka pro telata

prémiová deka pro telata

napájecí kbelík

28

celkové
množství
krmiva

mléčný krmný automat
přídavek
+ plnotučného
teplého mléka

=

voda
50 °C

+

mymom®
50/50

4 litry

=

1,8 l

+

0,25 kg

+

2l

8 litrů

=

3,5 l

+

0,50 kg

+

4l

12 litrů

=

5,3 l

+

0,75 kg

+

6l

16 litrů

=

7,0 l

+

1,00 kg

+

8l

20 litrů

=

8,8 l

+

1,25 kg

+

10 l

24 litrů

=

10,6 l

+

1,50 kg

+

12 l

28 litrů

=

12,3 l

+

1,75 kg

+

14 l

32 litrů

=

14,1 l

+

2,00 kg

+

16 l

36 litrů

=

15,8 l

+

2,25 kg

+

18 l

40 litrů

=

17,6 l

+

2,50 kg

+

20 l

44 litrů

=

19,4 l

+

2,75 kg

+

22 l

▪ deka podporuje rozvoj imunitního
systému v prvních dnech  života,
předchází problémům s průjmem
a jiným zdravotním obtížím
▪ udržuje teplotu díky vrstvě z PU pěny
▪ prodyšná
▪ vodotěstná (až do 5000 mm)
▪ flexibilní nastavení velikosti
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mymom® müsli plus

vysoce kvalitní müsli pro telata
▪
▪
▪
▪
▪

stimuluje bachorové papilami
zdroj pohotové energie
vyšší stravitelnost bílkovin
velmi chutné
příjem vitamínů a stopových
prvků

Jablečné výlisky dodávají mymom®
müsli plus ovocnou vůni. Kukuřice
je součástí  jako popcorn varianta.
To telatům velmi chutná. Jádra jsou
měkká a snadno se žvýkají.
Jemné složky müsli přilnout k
vlhkému nosu, jsou olizovány a tím
přivedou telata k chuti žrát.
Všechny důležité složky obilovin
(oves, ječmen, kukuřice) jsou k
dispozici jako uzavřené vločky.
To usnadňuje komplexní trávení
škrobu. 18,5 % hrubých bílkovin
poskytují základ pro dobrý růst.

Složení
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kukuřičné vločky
ječné vločky
ovesné vločky
sójový extrahovaný šrot
řepkový extrahovaný šrot
lněný extrahovaný šrot
vypražená kukuřice
jablečné výlisky
melasa
minerály a stopové prvky

Aplikace
mymom® müsli plus by měl být
podáván v adlibitním (neomezeném)
množství od 5-tého dne života.

Uskladnění a doba trvanlivosti

Krásně

voní!
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▪ skladovat v suchu a chladu
▪ pytel po otevření pořádně uzavřít,
aby se zabránilo proudění vzduchu
▪ 6 měsíců od data produkce

Balení
20 kg pytel
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orgacell sc® 5/10
doplňkové krmivo s živými
a neaktivními kvasinkami
▪ aktivuje imunitní systém
▪ vysoce kvalitní protein,
který usnadňuje odstav
telat a napomáhá
bachorovým mikrobům
▪ produkce vitamínů a
biotinu je v bachoru
stimulována
▪ stabilizuje bachor
zejména ve stresu
▪ redukuje riziko acidóz
▪ živé kvasinky:
2.000 x 109 KTJ/kg

Malí pomocníci
– skvělá podpora
orgacell sc® 5/10 je velmi kvalitní
doplňkové krmivo z živých a
neaktivních kvasinek.
Nepatrný obsah rostlinného oleje
snižuje prašnost produktu.
Dobře fungující bachor je základním
předpokladem pro zdraví krav a
maximální užitkovost.
Neaktivní kvasinky
Buněčné stěny kvasinek mají speciální
strukturu s vysokou vazebnou
kapacitou. Díky této vazebné kapacitě
mohou být těžké kovy, patogeny a
toxiny vázány na buněčnou stěnu
kvasinek a jsou vylučovány, aniž by
se dostaly do krevního oběhu. To
podporuje vlastní imunitní systém.

Živé kvasinky
Živé kvasinky Saccharomyces
cerevisiae v orgacell sc® 5/10
podporují bachor – váží kyslík a
stabilizují hodnoty pH v bachoru.
Pozitivní bakterie se tak mohou
množit a trávení vláken se zlepšuje.
Vzhledem k vysoké kvalitě mikrobiální
bílkoviny je k dispozici telatům
použitelný  protein, který má pozitivní
vliv na růst.

Aplikace
orgacell sc® 5/10 se zkrmuje v
množství 10 g na tele a den.
Začněte krmit pomalu.

Složení

▪ kvasinky Saccharomyces cerevisiae
(živé a neaktivní)
▪
lihovarské výpalky (sušené)
Kromě toho neaktivní kvasinky
poskytují snadno stravitelné bílkoviny. ▪ sójový olej
To je důležité zejména během
Uskladnění a doba trvanlivosti
mléčné výživy a po odstavu, protože
skladovat v suchu, pytel po otevření
vysoce stravitelných mléčných
dobře uzavřít, doba trvanlivosti
bílkoviny je stále méně a méně.
Rostlinné bílkoviny nejsou tak snadno 12 měsíců od data výroby
stravitelné. Proto jsou neaktivní
Balení
kvasinky skvělým pomocníkem při
přechodu na pevnou stravu.
20 kg pytel
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150

mymom® puder je dobrá kombinace
z minerálních látek a éterických olejů.
Jedná se o jemný pudr, který je
příjemný na dotek.

Složení
▪ přírodní minerální látky
▪ éterické oleje

125
100

104
92,7

75
67,8
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produkt G

produkt F

produkt E

produkt D

0

54
produkt C
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Aplikace

99,8

118

109

produkt B

▪ vysoká absorpční
schopnost vázat vodu
▪ zlepšení hygieny
▪ vytváří stabilní suché a
nekluzké prostředí
▪ šetrný k pokožce
▪ zlepšení ovzduší stáje
díky éterickým olejům
▪ neprašný

155

produkt A

vazba vody na 100 g substrátu

hygienické prostředí a lepší
stabilita vzduchu ve stáji

mymom® puder

mymom® puder

Vlhké prostředí je ideální pro množení
bakterií jako je např původce průjmu
E. coli. mymom® puder má vysoké
absorpční schopnosti a díky těmto
schopnostem se výrazně snižuje
výskyt choroboplodných zárodků.
A i riziko infekce se po porodě snižuje.

Graf ukazuje srovnání absorpční
schopnosti suchých prášků

%
175

mymom® puder lze ručně rozetřít.
Obsahuje přírodní suroviny a proto
je šetrný k životnímu prostředí.
Díky vůni  éterických olejů zlepšuje
stabilitu vzduchu ve stáji.

Uskladnění a doba trvanlivosti
▪ skladujte na suchém a chladném
místě
▪ po otevření pytel dobře uzavřete
▪ doba trvanlivosti 12 měsíců od
data výroby

Balení
20 kg pytel
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jbs einstreu GM

prášek do podestýlky použitelný
v ekologických chovech zvířat
▪ vysoká absorpční schopnost
vazby kapalin
▪ snížení zápachu díky vazbě
amoniaku
▪ vytváří hygienické podmínky
▪ šetrné k pokožce
▪ nejjemnější zrnitost

jbs einstreu GM je založený na bázi
diatomické zeminy a vytváří stabilní
podestýlku. Šetří použité materiály,
lze proto použít pro všechna
hospodářská zvířata.
Ve vlhkém prostředí se vyskytují
bakterie a patogeny.
jbs einstreu GM má velmi dobrou
absorpční schopnost a tím výrazně
snižuje tlak patogenů. Zároveň
poskytuje telatům suché prostředí a
snižuje riziko pupečníkové infekce po
porodu.

Aplikace
▪ 100 g/m² / box
▪ 2 - 3 krát týdně
(podle potřeby i denně)
▪ doporučujeme používat
ochranou masku

Skladování
skladovat v suchu, pytel po
otevření dobře uzavřít

Složení
diatomická zemina

Balení
20 kg pytel

seznam FiBL – lze používat v ekologickém zemědělství
jbs einstreu GM lze používat v ekologickém zemědělství.
Křemelina (diatomická zemina) lze používat v ekologickém zemědělství
v souladu s nařízením (ES) č. 889/2008 a nařízením (ES) č. 834/2007 a
ve znění pozdějších předpisů nařízením (EU) 2016/673.
Křemelina je zalistovaná v oddílech
▪ příloha II oddíl 3 pesticidy
▪ příloha VI doplňkové látky
▪ příloha VIII zpracovatelské pomůcky
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EGTOP ve svých doporučeních mimo jiné dospěl k následujícím závěrům,
že ... diatomitová zemina, ... a .... splňuje cíle a zásady ekologického
zemědělství.
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Optimální začátek úspěšného odchovu telat
(dny po požití mleziva)

den 1

den 2

den 3

den 4

den 5

den 6

den 7

den 8

den 9

den 10 den 11 den 12 den 13 den 14 den 15

od
16 dne

fáze mleziva

mymom® start

mymom® protect

mymom® profimix

pro slabá telata,
nebo dvojičky nebo
lze použít jako
prevence

stabizuje zažívací trakt a
normalizuje konzistenci lejna,
zlepšuje příjem vody

v případě potřeby
1 - 2 dávky
maximálně do 4 měsíců

důležitý základ pro
optimální rozvoj Vašich telat,
má pozitivní vliv na trávící trakt

v případě potřeby,
po požití mleziva
maximálně do 3 měsíců

jedinečná
vysoce kvalitní
mléčná krmná náhražka

mymom® pur /
pur 55 / 50/50

podporuje a
zrychluje reflex žvýkání,
podává se v neomezeném
množství

mymom® müsli plus

mymom® puder /
jbs einstreu GM
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po fázi mleziva

vytváří suché prostředí a
tím se snižuje tlak
patogenů v boxech

orgacell sc® 5/10: vysoce kvalitní bílkovina při přechodu na pevná krmiva
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jbs sídlí ve Visselhövede

Růst & úspěch
pro nejlepší zemědělství – po celém světě

joachim behrens scheessel gmbh
Celler Straße 60 ▪ D-27374 Visselhövede
Tel.: +49 4262 - 20 74 -930 ▪ Fax: +49 4262 - 300 98 19
www.jbs.gmbh ▪ cz.sk@jbs.gmbh

