Akcja: Preparat otrzymujesz, lepszy odchów zyskujesz

Nie ma wątpliwości, że odchów cieląt to etap kształtujący cechy użytkowe
dojrzałych zwierząt. Dlatego mamy dobrą wiadomość dla hodowców bydła! Całkiem
za darmo mogą teraz sprawdzić nowy preparat mlekozastępczy dla cieląt ‒ Josera
Acidomil. Zobacz, jakie to proste!
Jednym ze stałych elementów odchowu cieląt jest żywienie preparatem mlekozastępczym.
Jego jakość odgrywa tu kluczową rolę.
To już oczywistość, że żywienie preparatami mlekozastępczymi daje same korzyści. Są
bowiem tańsze od mleka, bezpieczniejsze pod względem mikrobiologicznym, mają stały,
znormalizowany skład, a ponadto nie ma problemu z ich przechowywaniem. Atutów żywienia
preparatami mlekozastępcznymi jest bez liku. Trzeba jednak przyznać, że produkt produktowi
nierówny. Musimy zatem pamiętać, że cechy dobrego preparatu widać przede wszystkim w
składzie, dzięki któremu produkt będzie w stanie zapewnić prawidłowy rozwój cieląt. Nie bez
znaczenia są również łatwość rozpuszczania się preparatu w wodzie oraz atrakcyjny dla
zwierząt smak i zapach, aby pójło było przez nie chętnie pobierane. Z gąszcza propozycji
zawsze warto wybierać te, które mają bardzo dobry skład. Taki preparat powinien mieć zatem
duży udział składników mlecznych, być źródłem witamin i minerałów, a także składników
funkcjonalnych jak pre- i probiotyki. Te ostatnie są ważnym wsparciem zdrowia jelit i chronią
cielęta przed biegunkami.

Dobrostan żywieniowy kontra biegunki u cieląt
Dobrostan żywieniowy to również ochrona cieląt przed schorzeniami na tle układu
pokarmowego. Dużą rolę odgrywa w tym pasza płynna. Acidomil to nowy preparat
mlekozastępczy dla cieląt, który może tę rolę odegrać wzorowo. Jest specjalistycznym, silnie
zakwaszonym produktem o bardzo dobrym składzie. Receptura Acidomil działa dwutorowo.
Chroni cielęta przed występowaniem biegunek oraz wspiera w okresie rekonwalescencji
zwierzęta, u których ona wystąpiła. Silne zakwaszenie hamuje rozwój patogenów oraz
stymuluje wydzielanie kwasu solnego w trawieńcu i zwiększa aktywność pepsyny. Stabilizuje
procesy trawienne po bardzo krótkim czasie adaptacji. Stosowanie Acidomil przynosi
potwierdzone korzyści:
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poprawa dobrostanu żywieniowego cieląt;
dobre efekty w okresie rekonwalescencji po biegunkach;
zwiększenie pobrania pasz stałych przez cielęta;
witalne i zdrowsze zwierzęta;
bardziej efektywny odchów.
W dodatku masz szansę przekonać się o tym całkiem za darmo.

Sprawdź nowy preparat mlekozastępczy dla cieląt
Jeśli nie miałeś okazji sprawdzić jakości preparatów mlekozastępczych Josera, teraz jest
idealny moment. Od 15 marca do 15 maja trwa akcja „Preparat otrzymujesz, lepszy
odchów zyskujesz”. Jak z niej skorzystać? Wystarczy wejść na www.promocje-josera.pl,
wybrać kategorię zwierząt, które hodujesz, wypełnić krótki formularz i czekać na kontakt od
przedstawiciela Josera Polska. Akcja jest skierowana do hodowców bydła, którzy posiadają
gospodarstwa 50+ (to znaczy, że stado podstawowe liczy co najmniej 50 sztuk krów
mlecznych).

Dlaczego warto wziąć udział w akcji?

Acidomil to specjalistyczny

Hodowcy bydła, którzy spełniają warunki określone w

preparat mlekozastępczy do

regulaminie akcji, będą mogli całkiem za darmo przetestować

bezproblemowego odchowu

nowy preparat mlekozastępczy dla cieląt Josera Acidomil.

cieląt. Fot. Josera

Choć wiadomo, że niektórzy podchodzą z rezerwą do
próbowania nowych rozwiązań – w grę w końcu wchodzi dobro
ich przychówku – to jest jednak różnica, co się testuje. Josera
jest wszak producentem preparatów mlekozastępczych, które
są godnym substytutem mleka, co potwierdzają wyniki
odchowu z licznych gospodarstw. Ponadto ﬁrma ta nie osiada
na laurach i wciąż udoskonala swoje produkty. Można by więc
rzec, że można brać je z zamkniętymi oczami.
stwórz tzw. grupę testową – wypróbuj Acidomil na 2 cielętach. Dlaczego ?
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1 worek Acidomila to 25 kg. Przy założeniu, że 1 l pójła zawiera standardową koncentrację
preparatu 130 g/l, 1 worek wystarczy na przygotowanie 192 l pójła. Jeśli dalej założymy, że
cielę wypija 8 l dziennie (średnio „z górką”, ponieważ na początku będzie to mniejsza ilość),
to 1 worek wystarczy na 24 dni. Zatem, jeśli zastosujesz Acidomil w żywieniu dwóch
cieląt, to będziesz mógł je odpajać otrzymanym za darmo produktem przez około 2
tygodnie. Jest to okres czasu, który może już wykazać pierwsze, realne efekty;
stosuj ilość proszku oraz wody zalecaną przez producenta (1 l pójła to 130 g proszku +
870 ml wody);
dokładnie wymieszaj preparat w wodzie o odpowiedniej temperaturze (45–47 °C).
Pamiętaj – zawsze wsypuj proszek do wody;
zawsze przygotowuj pójło w czystych, starannie wymytych urządzeniach czy wiadrach,
regularnie mytych;
odmierzaj zawsze tę samą ilość preparatu i przestrzegaj stałych godzin pojenia.
Ponadto doradcy żywieniowi Josera z chęcią pomogą we właściwym wprowadzeniu nowego
preparatu mlekozatępczego w żywieniu Twoich cieląt. Bądź wśród polskich gospodarstw,
które przekonały się o zaletach Acidomil.
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