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„Odchów cieląt z jbs – to mi się podoba!“
Firma joachim behrens scheessel
gmbh już od trzech pokoleń zajmuje
się doradztwem oraz sprzedażą środków do produkcji rolnej.
W miarę upływu lat powstawało coraz więcej specjalistyczych działów z
innowacyjnymi produktami, w końcu
powstał także dział „produkty specjalistyczne dla cieląt“.
Zajmuje się on przede wszystkim doradztwem klientów w zakresie odchowu cieląt oraz sprzedażą związanych
z nim, wybranych produktów. Faktem
jest, że w nastawionych na rozwój
gospodarstwach z bydłem mlecznym
coraz bardziej przykłada się wagę do
odchowu cieląt.
Doświadczenia z praktyki pokazują,
jak ważne jest prawidłowe zarządzanie w żywieniu i utrzymaniu młodych

zwierząt. To właśnie w tym okresie
budowane są podstawy dla stada wydajnych i zdrowych krów oraz byków.
Od momentu wycielenia, aż do odstawienia pójła – na cały ten okres prezentujemy naszym klientom portfolio,
które składa się z belgijskich produktów naszego producenta bazujących
na bazie mleka, oraz innowacyjnych
produktów firmy jbs.
Poniższa broszura przedstawia
najważniejsze informacje na temat
naszej oferty. Chętnie odpowiemy na
wszelkie Państwa pytania związane z
tym tematem.
Cieszymy się na rozmowę z
Państwem!
Wasz zespół jbs

Higiena w oborze

jbs einstreu GM ......................................................... 28
		podsypka – dobrze absorbuje wilgoć

Przegląd produktów .................................................... 30
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mymom® start – pasta dla cieląt pokrywająca ich pierwsze potrzeby
W skrócie
▪ immunoglobuliny z mleka
wolnego od IBR
▪ probiotyki o wysokiej
skuteczności
▪ wspomaga trawienie
▪ wzmacnia system
odpornościowy
▪ zawiera łatwo przyswajalne
mikroelementy
▪ zawiera istotne witaminy

4

mymom® start to pasta dla cieląt na
bazie mleka z immunoglobulinami, z
dodatkiem olejów wspomagających
trawienie. Aby zapewnić cielakowi
dobry start w życie, wystarczy podać
pastę bezpośrednio do jego pyska.
Wybrane probiotyki i niezbędna
dawka żelaza dodatkowo pomagają
młodym zwierzętom w tworzeniu
sprawnie funkcjonującego systemu
odpornościowego.

Skład
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

probiotyki o wysokiej skuteczności
siara wolna od wirusa IBR
olej z czarnuszki
olej słonecznikowy
siemię lniane
witaminy
mikroelementy

Stosowanie
Pierwsza dawka (25 ml) po podaniu
pierwszej siary, druga dawka (25 ml)
następnego dnia.
Na jednego cielaka przypada łącznie
50 ml pasty.

Przechowywanie i trwałość
▪ przechowywać w lodówce
▪ po zastosowaniu szczelnie zamknąć
▪ trwałość 12 miesięcy od daty
produkcji

Opakowanie
6 strzykawek à 50 ml w
jednym kartonie
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W skrócie

mymom® profimix – uzupełniajaca mieszanka paszowa (do wody i do mleka)
mymom® profimix to pójło
dietetyczne dla cieląt na bazie
siemienia lnianego, które może być
stosowane zarówno w wodzie jak i w
mleku pełnym. Skutecznie działające
probiotyki oferują znakomitą ochronę
przed atakiem chorobotwórczych
zarazków oraz wspomagają procesy
trawienne u cieląt. Ponieważ
mymom® profimix bardzo dobrze
smakuje, każde pojenie jest dla
cielaka prawdziwą przyjemnością.
Można stosować od pierwszego
tygodnia życia.

Stosowanie
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Dzienną porcję 150 g rozpuścić w
2 litrach mleka lub ciepłej wody,
podawać w fazie pojenia siarą lub
później w razie potrzeby. Może
być podawany jako 3 pójło w
ciepłej wodzie.

Skład
skutecznie działające probiotyki,
siemię lniane, cukier gronowy,
serwatka w proszku, skrobia pszenna,
dwuwęglan sodu, chlorek sodu,
łupiny nasion babki jajowatej,
witaminy, mikroelementy
przechowywać w suchym i chłodnym
miejscu, po użyciu wiadro należy
szczelnie zamknąć, trwałość
12 miesięcy od daty produkcji
wiadro 5 kg lub 10 kg
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 robiotyki: Wyselekcjonowane
P
ik
probiotyki wspierają prawidłowy
rozwój cielaka. Oferują mu pomoc w
ochronie przeciwko chorobotwórczym zarazkom i
polepszają wykorzystanie pokarmu. Cielakowi łatwiej jest przetrwać sytuacje
stresowe, ponieważ dzięki probiotykom zachowana jest równowaga jelitowa
flory bakteryjnej. Kolejnym ważnym aspektem jest tworzenie enzymów.
Umożliwiają one trawienie pokarmów, które nie pochodzą z mleka, a więc
wspierają wczesne pobieranie mymom® müsli plus oraz paszy objętościowej.
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▪ s kutecznie działające probiotyki
▪ składniki tworzące śluzy
pozytywnie wpływające na jelita
▪ dobra rozpuszczalność w wodzie
i w mleku
▪ szybko dostępna energia
▪ chętnie pobierany przez cielaki

2.

 la wczesnego rozwoju cieląt potrzebne są różne składniki odżywcze:
D
Mikroelementy: mangan, cynk, miedź i kobalt to składniki enzymów
trawiennych, które tak jak selen i witamina E mają pozytywny wpływ na układ
odpornościowy. Jod jest szczególnie potrzebny do tworzenia L-tyroksyny
hormonu tarczycy, który odgrywa główną rolę w procesie metabolizmu i
wzrostu. Proces wzrostu wymaga budowy stabilnego szkieletu kostnego.
W tym celu potrzebna jest witamina D. Wszystkie te niezbędne składniki
odżywcze plus witamina A znajdują się w mymom® profimix.

Poprzez specjalnie dobrane składniki mymom® profimix tworzy śluzy chroniące ściany jelit. Ponadto dla cielaka dostępne są również pożyteczne kwasy
omega 3. Nie mogą one zostać wyprodukowane w organizmie, są jednak niezbędne dla ochrony skóry i systemu odpornościowego. Wartościowy błonnik
wspiera prawidłowe funkcjonowanie jelit.
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mymom® protect – pasta stabilizująca proces trawienia
W skrócie
▪
▪
▪
▪

praktyczne zastosowanie
1 - 2 dawki na cielaka
natychmiastowe działanie
wspomaga zdrowotność
układu pokarmowego
▪ normalizuje odchody i
wspomaga pobieranie wody

Po urodzeniu cielęta mają pierwszy
Stosowanie
duży stres w życiu za sobą. Pierwsze
▪ do odchowu cieląt do 4 miesiąca
tygodnie są dla wielu z nich krytyczne.
▪ 25 ml na zwierzę i dzień
Układ odpornościowy nie jest jeszcze
1 dawka (25 ml) przy pierwszych
kompletny a w środowisku znajduje
objawach niewłaściwej
się dużo zarazków. Utrata płynów
konsystencji odchodów
przez jelita stwarza niebezpieczną
2 dawka (25 ml) opcjonalnie
sytuację. Należy szybko działać,
3 dni później
cielaki potrzebują naszego wsparcia.
▪ Dozowanie: przy pomocy
Dzięki mymom® protect już przy
pierścienia dozującego ustawić
pierwszych objawach niewłaściwej
skalę dawki
konsystencji odchodów i ogólnego
osłabienia można tę sytuację zmienić. Skład
▪ ściany komórkowe drożdży
Dzięki  ekstraktowi ze ścian
▪ cytrynian sodu
komórkowych drożdży, które
▪ chlorek sodu
stymulują układ odpornościowy
▪ olejki eteryczne
my mom protect stabilizuje układ
trawienny. Zarazki są wychwytywane
przez drożdże i nie zasiedlają jelit.
Olejki eteryczne wspomagają ten
proces.

Przechowywanie i trwałość
▪p
 rzechowywać w suchym i
chłodnym miejscu
▪ po zastosowaniu szczelnie zamknąć
▪ trwałość 12 miesięcy od daty
produkcji

Zdrowe cielaki nie tylko sprawiają
radość, ale również mniej pracy. Im
zdrowiej cielę się rozwija, tym lepiej
Opakowanie
przybiera na wadze. Nie pozwólcie
Państwo aby cielak był słaby,
6 strzykawek à 50 ml w
reagujcie w odpowiednim momencie! jednym kartonie
mymom® protect pomaga cielakom
wtedy kiedy potrzebują tego wsparcia
najbardziej.
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Doświadczenie mymom® profimix
i mymom® start – pasty dla cieląt
Wczesne biegunki u cieląt mają wiele
przyczyn, jedną z nich są patogeny
zwane Cryptosporidium. W jednym z
gospodarstw doświadczalnych doprowadziły one do biegunek i całkowitych
strat w wysokości 20 %. Ponieważ
na tych gospodarstwach cielęta były
przeznaczone do remontu stada, takie
częste zachorowania, jak również straty były denerwujące. Dotychczasowe
działania zapobiegawcze polegały na
podawaniu Halocur® i odpowiednich
antybiotyków, a w ciężkich przypadkach kroplówki. Ze względu na pozytywne opinie klientów stosujących
mymom® profimix przeprowadzono
doświadczenie podczas którego przyjrzano się bliżej kombinacji podawania
mymom® profimix i mymom® start,
które były podawane profilaktycznie.
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Do doświadczenia wzięto 24 cielaki.
Przed przystąpieniem do doświadczenia pobrano próbki kału od 5 cieląt, w
których jedna z nich była pozytywna.
Bezpośrednio po podaniu siary, cielęta
otrzymały porcje pasty, następnego
dnia procedura została powtórzona.
Od trzeciego dnia cielaki dostawały
codziennie mymom® profimix, rozpuszczony w pełnym mleku. mymom®
profimix był podawany do 10 dnia
życia, po czym cielaki zostały przestawiane na preparaty mlekozastępcze.

Wynik
Kombinacja mymom® start z
mymom® profimix miała bardzo
pozytywny wpływ na zdrowotność
cieląt. Wszystkie 24 cielęta biorące
udział w doświadczeniu rozwijały
się bardzo dobrze, nie było żadnych
strat. Obydwa produkty można było
bez problemu włączyć w codzienną
rutynę, jak również ich pobieranie
przebiegało bez problemów, między
innymi dlatego, że mymom® profimix
zawiera cukier gronowy i pachnie bardzo przyjemnie wanilią. Sporadycznie
występowały biegunki u cieląt, które
otrzymywały mymom® profimix i
jednorazowo otrzymały antybiotyk.
W tym czasie cielaki jednak chętnie
piły mleko, i szybko dochodziły do
zdrowia. Podczas tego doświadczenia
Halocur® nie był podawany. Nakład
pracy został zredukowany , nie trzeba
było im poświęcać dodatkowego
czasu na podawanie leków.
Zarówno mymom® start jak i
mymom® profimix będą nadal w tym
gospodarstwie stosowane, ponieważ nie tylko cielaki są zdrowsze, ale
również osoby, które się nimi opiekują
mają ponownie więcej wolnego czasu.

Opinie klientów
mymom® start
i mymom® profimix
Pewna klientka miała zawsze
problemy z biegunkami u cieląt
od 4-dnia. Biegunki, które
występują tak wcześnie najczęściej
spowodowane są przez E. coli.
Nasza klientka zakupiła karton
6 past mymom® start i podawała je
cielętom w dniu urodzenia oraz na
następny dzień. Wszystkie 6 cieląt
było zdrowe i żywotne. Zdarzały się
tylko słabsze sztuki, które otrzymały

paszę uzupełniającą mymom®
profimix, dzieki któremu szybciej
wracały do formy. Przykładając trochę
większą uwagę podczas odpoju siarą
mogą najprawdopodobniej zniknąć
ostatnie małe problemy cieląt, a ich
start w życie powiedzie się pomyślnie.

mymom® protect
i mymom® profimix
Na innym gospodarstwie
przetestowano nową pastę mymom®
protect w nagłym przypadku. W
stadzie 4-dniowych cieląt mięsnych
zauważono zwierzę z bardzo płynną
biegunką. Po podaniu jednej dawki
mymom® protect cielak wrócił do
formy i wypił 2 litry wody z
mymom® profimix i również
następne posiłki. Nawet jeśli cielęta
nie chcą pić mleka, to chętnie

wypijają mymom® profimix.
Konsystencja kału polepszyła się i
cielak znowu był w dobrej kondycji.
Drugie podanie pasty mymom®
protect nie było konieczne.
Cielę nie potrzebowało długotrwałego
leczenia, nie trzeba było uzupełniać
dokumentacji jakie leki otrzymało,
opieka była minimalna. To był bardzo
ważny punkt dla kierownika stada
liczącego ponad 300 sztuk.
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mymom® preparat mlekozastępczy
Nasz producent z Belgii wytwarza od
ponad 60 lat preparaty mlekozastępcze do odchowu cieląt. Dzięki długoletnim, praktycznym doświadczeniom
opracowano najwyższej jakości preparaty mlekozastepcze, które powstają
podczas specjalnego procesu produkcji. Preparaty mlekozastępcze są dobrze rozpuszczalne w wodzie i nadają
się do pojenia przy pomocy wiaderka,
Milchtaxi lub stacji odpoju cieląt.

Zdrowe cielęta – optymalny wzrost
dzięki produktom mymom®
▪p
 ozwalają w pełni wykorzystać potencjał genetyczny zwierzęcia
▪ dobre przyrosty, bez otłuszczenia
(uniknięcie otłuszczenia wymienia)
▪ zmniejszają występowanie problemów zdrowotnych, np. biegunek
▪ stymulują pobieranie paszy objętościowej

Specjalny program odchowu cieląt od mymom®
Probiotyki:
▪ BioPlus 2B® oferuje dobrą ochronę
przeciwko chorobotwórczym bakteriom
jelitowym i polepsza wykorzystanie
pokarmu. Ponadto produkowane są
enzymy ułatwiające trawienie składników,
które nie pochodzą z mleka.
▪ E nterococcus faecium (bakterie kwasu
mlekowego) są składnikiem zdrowej flory
bakteryjnej jelita i wspomagają namnażanie
„dobrych” bakterii jelitowych. Poza tym
zapobiegają one zaburzeniom trawienia
jak np. biegunki oraz służą przywróceniu
zdrowia jelit oraz wzmocnieniu odporności.

Bioaktywne peptydy:

Składniki antybakteryjne:

▪p
 owstają w wyniku wstępnej fermentacji
surowców

▪ z krótko- i średniołańcuchowych kwasów
tłuszczowych

▪ skuteczne działanie przeciwko patogenom

▪d
 oskonała ochrona przeciwko namnażaniu
się szkodliwych bakterii w jelicie

▪ stymulacja systemu odpornościowego
▪ lepsza dostępność minerałów
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Podstawa technologii
Cukier mleczny – kwas mlekowy
▪ antybakteryjne składniki działające
w układzie trawiennym
▪ zapobiega mikrobiologicznemu
zanieczyszczeniu mleka
▪ niższa wartość pH w jelicie dla optymalnego trawienia enzymatycznego
▪ bardzo smaczny
Białko – bioaktywne peptydy
▪ antybakteryjne składniki
▪ zwiększają odporność, redukują
wysokie ciśnienie krwi
▪ poprawiają trawienie protein

Emulgatory
▪ lepsze trawienie tłuszczów
▪ lepsze pobieranie paszy
▪ lepsza rozpuszczalność i stabilność
preparatów mlekozastępczych
Kontrolowane dawkowanie
(automat do odpoju cieląt)
▪ c ząsteczki pozostają niezmienione
i płynne
▪ stała gęstość (nie trzeba
programować zmian w dozowaniu)
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mymom® preparat mlekozastępczy

Proces produkcyjny z zastosowaniem
chłodzenia natryskowego

Chłodzenie natryskowe
Chłodzenie natryskowe to opatentowany proces, który ma zastosowanie
tylko przy produkcji karmy dla zwierząt. W tym procesie zemulgowany
tłuszcz jest mocno podgrzany, wtryskiwany w zawiesinę mleka w proszku
i jednocześnie chłodzony do -20 °C.
Tłuszcz się krystalizuje i powstaje
struktura złożona z tłuszczu roślinnego, oleju oraz cząsteczek mleka.

waga końcowa
(kg)

0,6
0,4
0,2
0

0,923
0,789

0,856

dzienny przyrost całkowity pobór paszy
(kg/dzień)
(kg/dzień)
źródło: Nukamel

Tabela pokazuje, że mleko zastępcze wyprodukowane z zastosowaniem
chłodzenia natryskowego prowadzi do szybszego przyrostu na wadze i wyższej
wagi końcowej. Również pobór paszy przy podawaniu mleka wyprodukowanego z zastosowaniem chłodzenia natryskowego jest większy.
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zimne powietrze

chłodzenie natryskowe

0

0,8

suszenie natryskowe

20

zimne powietrze

1,067

1,0

chłodzenie natryskowe

40

suszenie natryskowe

60

88,23

95,72
chłodzenie natryskowe

100
80

gorący zemulgowany
tłuszcz
mleko- / serwatka
mleko- / serwatka
w proszku
w proszku

1,2

suszenie natryskowe

120

Dzięki tej strukturze cielak jest w stanie trawić wszystko jednocześnie.
Testy karmienia pokazały pozytywne
aspekty tego rodzaju produkcji w porównaniu do suszenia natryskowego.
W przeprowadzonym doświadczeniu
wszystkie cielaki otrzymały taki sam
preparat mlekozastępczy, u jednych
był on chłodzony natryskowo, a w grupie kontrolnej był suszony natryskowo.

zemulgowany tłuszcz
mleko- / serwatka
w proszku
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mymom® preparat mlekozastępczy
Jakość surowca

3 specjalistów

Surowce w mleku zastępczym
mymom® zawierają ważne składniki
jak np. immunoglobuliny, peptydy
i laktozę. Mleko w proszku nie jest
tak silnie podgrzewane jak to ma
miejsce np. przy produkcji czekolady,
dzięki temu zostaje zachowana dobra
przyswajalność białka u cieląt.
W celu określenia różnic w trawieniu
i rozwoju cieląt przeprowadzono
eksperyment żywieniowy. W
doświadczeniu tym obydwie grupy
otrzymywały ten sam preparat
mlekozastępczy jak również wodę i
taką samą paszę. Jedyną różnicą była

od samego początku dla bezpiecznego odchowu!

50 °C
145 g + 1 l H2O = 1,145 l

39 °C

obróbka cieplna mleka w proszku w
preparacie mlekozastępczym.

mocno podgrzane
mleko w proszku

lekko podgrzane
mleko w proszku
(mymom®)

91,47 kg

93,52 kg

dzienny przyrost

822 g

859 g

pobór paszy

544 g

557 g

waga 56 dnia

źródło: Nukamel

Tabela pokazuje, że lekko podgrzane mleko w proszku zawiera łatwostrawne
białko, dzięki temu cielaki uzyskały większy przyrost dzienny jak również
wyższą wagę końcową. Pobierały one również więcej paszy niż cielaki z grupy
w której podawano preparat mlekozastępczy z mocno podgrzanym mlekiem
w proszku.
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39 °C

42 °C

39 °C
39 °C

50 °C
145 g + 1 l H2O
= 1,145 l

39 °C
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Cielaki to przy
szłe
krowy mleczne
...

Zastosowanie:

Odpajanie przy pomocy wiadra
1

2

3

4

W skrócie
50°

▪ s erwatka w proszku dzięki
specjalnemu suszeniu surowców
i chłodzeniu natryskowemu
zachowuje immunoglobuliny
▪ dobra rozpuszczalność
▪ wysoka przyswajalność

2/3 ilości wody: 50 °C

145 g na litr całkowitej
ilości wody

5

6

7

mymom® pur – premium preparat mlekozastępczy
Dla wszystkich, którzy od samego początku przywiązują wagę do
dbałości o cielaki, mymom® pur
jest właściwym preparatem. Wyprodukowany z najwyższej jakości,
delikatnie obrobionych surowców
wytwarzanych w specjalnym, opatentowanym procesie produkcji preparatu mlekozastępczego z optymalną
strawnością tłuszczu. Poprzez staranne suszenie mleka (72 °C/15 sek) pozostaje w nim wiele immunoglobulin
pochodzących z „mleka matki“, dlatego mymom® pur zawiera naturalną
minimalną zawartość immunoglobulin i dzięki temu zapewnia solidną
podstawę dla silnego systemu immunologicznego. Trzy sprawdzone probiotyki wspomagają szybką budowę
zdrowej flory jelitowej. Korzystny
stosunek tłuszczu i białka umożliwia
zdrowy rozwój, olejki eteryczne
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wspomagają drogi oddechowe i jelita
oraz witaminy, żelazo, cynk, selen
itp. sprawiają, że ten wysokiej jakości
preparat mlekozastępczy jest dobrze
przyswajalny i rozpuszczalny. Sprawne
i zdrowe cielaki sprawiają radość i są
warunkiem sukcesu hodowli bydła.

39°

+ 1/3 ilości wody

minimalne stężenie:
Taksówka mleczna (Milk Taxi)

145 g mymom® pur
na litr wody

mymom® pur zawiera:
serwatkę w proszku, odtłuszczone
mleko w proszku, oleje roślinne,
koncentrat białka pszenicy (ekstrudowane), olej lniany, probiotyki, mikroelementy, witaminy i olejki eteryczne.
Trwałość 12 miesięcy
od daty produkcji.

39°

Stacja odpoju cieląt
0,875 litra wody
+ 0,125 kg mymom® pur
1 litra preparatu
mlekozastępczego
temperatura mieszania: 42 - 50 °C ▪ temperatura pójła: 39 °C

42°
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Cielaki to przy
szłe
krowy mleczne
...

Zastosowanie:

Odpajanie przy pomocy wiadra
1

2

3

4

W skrócie
50°

▪ s erwatka w proszku dzięki
specjalnemu suszeniu surowców
i chłodzeniu natryskowemu
zachowuje immunoglobuliny
▪ dobra rozpuszczalność
▪ wysoka przyswajalność

2/3 ilości wody: 50 °C

5

145 g na litr całkowitej
ilości wody

6

7

mymom® pur 55 – premium preparat mlekozastępczy
Dla wszystkich, którzy od samego początku przywiązują wagę do
dbałości o cielaki, mymom® pur 55
jest właściwym preparatem. Wyprodukowany z najwyższej jakości,
delikatnie obrobionych surowców
wytwarzanych w specjalnym, opatentowanym procesie produkcji preparatu mlekozastępczego z optymalną
strawnością tłuszczu. Poprzez staranne suszenie mleka (72 °C/15 sek)
pozostaje w nim wiele immunoglobulin pochodzących z „mleka matki“,
dlatego mymom® pur 55 zawiera
naturalne immunoglobuliny i dzięki
temu zapewnia solidną podstawę dla
silnego układu odpornościowego.
Trzy sprawdzone probiotyki
wspomagają szybką budowę zdrowej
flory jelitowej. Korzystny stosunek
tłuszczu i białka umożliwia zdrowy
rozwój, olejki eteryczne wspomagają
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drogi oddechowe i jelita oraz witaminy, żelazo, cynk, selen itp. sprawiają,
że ten wysokiej jakości preparat
mlekozastępczy jest dobrze przyswajalny i rozpuszczalny. Sprawne i
zdrowe cielaki sprawiają radość i są
warunkiem sukcesu hodowli bydła.

39°

+ 1/3 ilości wody

minimalne stężenie:
Taksówka mleczna (Milk Taxi)

145 g mymom® pur 55
na litr wody

mymom® pur 55 zawiera:
odtłuszczone mleko w proszku,
serwatkę w proszku, olej roślinny (olej
palmowy/kokosowy 60/40 rafinowany), białko pszenicy (hydrolizowane),
olej lniany, probiotyki, mikroelementy, witaminy i olejki eteryczne.
Trwałość 12 miesięcy
od daty produkcji.

39°

Stacja odpoju cieląt
0,875 litra wody
+ 0,125 kg mymom® pur 55
1 litra preparatu
mlekozastępczego
temperatura mieszania: 42 - 50 °C ▪ temperatura pójła: 39 °C

42°
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Mleko mleku n
ie
jest równe ...

W skrócie
▪ s erwatka w proszku dzięki
specjalnemu suszeniu surowców
i chłodzeniu natryskowemu
zachowuje immunoglobuliny
▪ dobra rozpuszczalność
▪ wysoka przyswajalność

Sprawne i zdrowe i cielaki sprawiają
radość i są warunkiem sukcesu hodowli bydła.
Dodatkowe zyski poprzez większą ilość
sprzedanego mleka przemawiają za
tym produktem. Trwałość 12 miesięcy
od daty produkcji.

Zastosowanie:

Odpajanie przy pomocy wiadra

staranne suszenie mleka (72 °C/15 sek)
pozostaje w nim wiele immunoglobulin pochodzących z „mleka matki“.
Dlatego mymom® 50/50 zawiera
naturalną, minimalną zawartość
immunoglobulin i dodatkowo dostarcza solidną podstawę dla zdrowego
systemu immunologicznego. Trzy
sprawdzone probiotyki wspomagają
Rozwiązaniem jest mymom® 50/50.
szybką budowę zdrowej flory jelitowej.
Przez dodanie mymom® 50/50 do norKorzystny stosunek tłuszczu i białka
malnego mleka pełnego znacznie zmiumożliwia zdrowy rozwój, olejki eteryenia się stosunek tłuszczu do białka,
czne wspomagają drogi oddechowe i
dzięki czemu cielaki zostają ukierunkojelita, witaminy, żelazo, cynk, selen itp,
wane na większy przyrost i wydajność
sprawiają, że ten wysokiej jakości pre(mleko, mięso, BSC). Wykonany z
parat mlekozastępczy
najwyższej jakości, delikatnie obrobiojest dobrze przyswane surowce są wytwarzane w specjaljalny i rozpuszczalny.
nym, opatentowanym procesie produkcji preparatów mlekozastępczych
z optymalną strawnością tłuszczu,
który w połączeniu z mlekiem
pełnym zawiera niemal 90 % surowców pochodzących z mleka! Poprzez
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2

1

mymom® 50/50 – preparat mlekozastępczy uzupełniający mleko pełne
Mleko pełne, czy preparat mlekozastepczy? Składniki z mleka, szczególnie
białko jest niezastąpione dla cielaka.
Niemniej jednak skład mleka pełnego
nie zawsze jest optymalny. Po pierwsze
często się waha, po drugie brakuje w
nim ważnych składników lub ich ilość
jest niewystarczająca.

mymom® 50/50 zawiera: serwatka w
proszku, koncentrat białka serwatkowego, oleje roślinne, koncentrat białka
pszenicy (ekstrudowany), probiotyki,
mikroelementy, witaminy i olejki
eteryczne

3

4

50°

1/2 ilości wody: 50 °C

5

145 g na litr ilości wody

6

7

39°

+ 1/2 ilości mleka

Taksówka mleczna (Milk Taxi)

1 kg mymom® 50/50
+ 7 litrów wody
+ 8 litrów mleka
16 litrów pójła

temperatura mieszania: 50 °C ▪ temperatura pójła: 39 °C
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Plan karmienia mymom® pur / pur 55

przy pomocy wiadra
wiek
cieląt

taksówka mleczna

ilość pójła na dzień
woda

+ mymom® pur
lato

zima*

mymom®
müsli
plus
(kg/dzień)

5-6
   karmienie siarą / mlekiem pełnym 2 x 4 litry
dzień**
2.
6l
870 g
do woli
960 g*
tydzień
3.
8l
1160 g
1280 g*
do woli
tydzień
4.
8l
1160 g
1280 g*
do woli
tydzień
5.
8l
1160 g
1280 g*
do woli
tydzień
6.
8l
1160 g
1280 g*
do woli
tydzień
7.
8l
1160 g
1280 g*
do woli
tydzień
8.
6l
870 g
0,5 kg
960 g*
tydzień
9.
6l
870 g
1 kg
960 g*
tydzień
10.
4l
580 g
640 g*
1,5 kg
tydzień
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stacja odpoju cieląt
świeże
siano

świeża
woda

Tabela mieszania mymom® 50/50

przy pomocy wiadra

taksówka mleczna

łączna ilość
pójła

=

woda
50 °C

+

mymom®
50/50

+

dodatek ciepłego mleka

10 litrów

=

4,4 l

+

0,625 kg

+

5l

2x
dziennie

do woli

14 litrów

=

6,1 l

+

0,875 kg

+

7l

2x
dziennie

do woli

18 litrów

=

7,9 l

+

1,125 kg

+

9l

2x
dziennie

do woli

22 litrów

=

9,6 l

+

1,375 kg

+

11 l

2x
dziennie

do woli

26 litrów

=

11,4 l

+

1,625 kg

+

13 l

2x
dziennie

do woli

30 litrów

=

13,1 l

+

1,875 kg

+

15 l

2x
dziennie

do woli

34 litrów

=

14,9 l

+

2,125 kg

+

17 l

2x
dziennie

do woli

38 litrów

=

16,6 l

+

2,375 kg

+

19 l

2x
dziennie

do woli

42 litrów

=

18,4 l

+

2,625 kg

+

21 l

2x
dziennie

do woli

46 litrów

=

20,1 l

+

2,875 kg

+

23 l

*Koncentracja  pójła zależna jest od zapotrzebowania na energię
(zimą uważać na zwiększone zapotrzebowanie na energię!)
**W przypadku dłuższej fazy odpoju siarą / mlekiem pełnym (w zależności od gospodarstwa)
odczytać dawkę w zależności od wieku cieląt

50 litrów

=

21,9 l

+

3,125 kg

+

25 l
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mymom® müsli plus – musli dla cieląt
W skrócie
▪ w
 ysoka wartość
energetyczna
▪ łatwostrawne proteiny
▪ dobra przyswajalność
▪ dobre źródło witamin
i mikroelementy

mymom® müsli plus zawiera
wartościowe zboża i lekkostrawne
komponenty białkowe. Ta specjalna
kombinacja składników wspomaga
proces rozwoju cieląt ssących w
kierunku przeżuwaczy.
mymom® müsli plus jest wyjątkowo
smakowite, dzięki czemu jest chętnie
pobierane przez cielęta.

Skład
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

26

płatki kukurydziane
płatki jęczmienne
płatki owsiane
śruta poekstrakcyjna sojowa
śruta poekstrakcyjna rzepakowa
śruta poekstrakcyjna lniana
kukurydza prażona
wytłoki z jabłek
melasa
pasza mineralna

Stosowanie
Podawanie cielętom
mymom® müsli plus należy
rozpocząć jak najwcześniej;
podawać do woli.

Przechowywanie i trwałość
▪p
 rzechowywać w suchym i
chłodnym miejscu
▪ po użyciu worek należy
szczelnie zamknąć
▪ trwałość 6 miesięcy od daty
produkcji

Opakowanie
worek 20 kg
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jbs einstreu GM – podsypka
W skrócie
▪ d
 obrze absorbuje wilgoć
▪ przyjazna dla skóry dzięki
drobnej ziarnistości
▪ zapobiega ślizganiu się racic
▪ wiąże amoniak

jbs einstreu GM podsypka do
stosowania w oborze stworzona
została na bazie ziemi okrzemkowej.
Produkt ten nie niszczy powierzchni
i można go stosować w każdym
obszarze chowu i hodowli zwierząt.
Podsypka pomaga skutecznie
zmniejszyć ilość zarazków i dba o
suche otoczenie dla cieląt. Pępek
schnie szybciej i niebezpieczeństwo
bolesnego zakażenia pępka zmniejsza
się.

Skład

Stosowanie
▪ 100 g/m² lub na kojec dla cielaka
▪ 2 - 3 × tygodniowo, w razie potrzeby
można stosować codziennie
▪ zalecana jest maska przeciwpyłowa

Przechowywanie
przechowywać w suchym miejscu,
otwarte worki szczelnie zamykać

Opakowanie
worek 20 kg

ziemia okrzemkowa

Lista FiBL – także dla rolnictwa ekologicznego
jbs einstreu GM – podsypka może być stosowana w rolnictwie
ekologicznym. Ziemia okrzemkowa jest dozwolona rozporządzeniem
organicznym (WE) nr. 889/2008 z przepisów wykonawczych do
rozporządzenia (WE) nr. 834/2007, zmienionego przez rozporządzenie
wykonawcze (UE) 2016/673.
Ziemia okrzemkowa jest wymieniona w sekcjach
▪ załącznik II sekcja 3 pestycydy
▪ załącznik VI dodatki paszowe
▪ dodatek VIII substancje pomocnicze w przetwórstwie
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W swoich zaleceniach EGTOP doszedł do wniosku, że ... ziemi
okrzemkowej (ziemia okrzemkowa), ... I ... jest zgodne z zasadami dla
osiągnięcia celów ekologicznych / biologicznych.

29

Optymalny start w udane życie cieląt
(dni po pierwszej siarze)

mymom® start

mymom® protect

mymom® müsli plus

mymom® profimix

dzień 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7 dzień 8 dzień 9

30

dzień
11

dzień
12

dzień
13

dzień
14

dzień
15

od dnia
16

dla słabsyzch
cieląt lub przy
porodach bliźniaczych (także
profilaktycznie!)
stabilizuje trawienie,
normalizuje odchody i
wspomaga pobieranie wody

w razie potrzeby zastosować
1 - 2 dawki,
maksymalnie do 4 m-cy

przyspiesza odruch
przeżuwania,
podawać dowoli

ważne podstawowe budulce
optymalizujące rozwój cieląt,
wpływa pozytywnie na trawienie

unikalny, wysokiej
jakości preparat
mlekozastępczy

mymom® pur /
pur 55 / 50/50

jbs einstreu GM

dzień
10

w razie potrzeby zastosować
od fazy siary,
maksymalnie do 3 m-cy

po fazie siary

tworzy suche środowisko i
zmniejsza rozwój bakterii,
stosować w boxach
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Siedziba główna jbs w Visselhövede

Rozwój i sukces

dla najlepszego rolnictwa – na całym świecie

joachim behrens scheessel gmbh
Celler Straße 60 ▪ D-27374 Visselhövede
Tel.: +49 4262 - 20 74 -910 ▪ Fax: +49 4262 - 300 98 19
www.jbs.gmbh ▪ pl@jbs.gmbh

