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Sukces 
Hodowcy  

Żywienie bez GMOŻywienie bez GMOŻywienie bez GMO

Żywienie krów mlecznych wolne od GMO.
Skorzystaj z szansy już teraz!  
Żywienie wolne od GMO nie oznacza braku swobody w zakresie handlu z producentami 
i mleczarniami. Warto zapoznać się z gospodarczymi możliwościami, jakie oferuje.
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Wielu konsumentów z dużym sceptycyz-

mem podchodzi do stosowania GMO 

(organizmy zmodyfikowane genetycznie), 

szczególnie w paszach. Presja wywierana na 

mleczarniach i sprzedawcach detalicznych 

zmusza ich do przestawienia całej gałęzi 

produkcyjnej na mleko wolne od GMO, 

posiadające certyfikat zgodności VLOG.

W praktyce oznacza to wprowadzenie 

alternatywnej mieszanki paszowej w miejsce 

soi zmodyfikowanej genetycznie (rys.1). Przy 

wymianie paszy należy wziąć pod uwagę kilka 

ważnych czynników: 

n Zmiana paszy na soję wolną od GMO 

wiąże się z większymi kosztami

n Rodzima śruta rzepakowa stanowi lepszą 

alternatywę

n Wywar i młóto browarniane posiadają 

wysoki udział włókna surowego

n Wymiana na bobik, groch i łubin nie po-

kryje zapotrzebowania krów wysoko-

wydajnych 

Alternatywy dla żywienia bez GMO

Strategia SCHAUMANN-a na równowartościowe żywienie wolne od GMO 
Baza: Kiszonka z kukurydzy, kiszonka z traw, słoma. Zastosowanie minerałów i ich kompleksów

+0,40 zł                                                 +1,20 zł                                                  + 0,80 zł                                                   +1,00 zł
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RINDAVIT:
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TEMAT NA CZASIE

Doradca SCHAUMANN-a służy wiedzą                   

i pomocą przy przejściu na żywienie wolne                

od GMO. Dzięki temu łatwiej będzie sprostać 

związanym z tym poniższym wyzwaniom:

1. Odpowiednia wartość energetyczna

Niska wartość energetyczna poekstrakcyjnej 

śruty rzepakowej musi zostać wyrównana.                  

W tym celu można zastosować Schaumann 

Energy, produkt który sprawdził się jako 

tłuszcz paszowy chroniony w żwaczu. Jego 

zadaniem jest zaopatrzenie w energię bez 

obciążania żwacza kwasicą.

2. Zbilansowana ilość białka

Duża ilość białka surowego nierozkładalnego 

w żwaczu (do 40% UDP), z jakim mamy                    

do czynienia stosując poekstrakcyjną śrutę 

rzepakową, może prowadzić do ujemnego 

bilansu azotu w żwaczu. Dla jego wyrównania 

warto zastosować specjalnie dobrane 

mieszanki firmy SCHAUMANN. 

3. Dopasowane zaopatrzenie w mikro- 

3. i makroelementy

Duża ilość fosforu w poekstrakcyjnej śrucie 

rzepakowej pozwala zaoszczędzić na fosforze 

w MPU. Aby zmniejszyć niepotrzebnie wysokie 

wydalanie i obniżyć koszty, firma Schaumann 

stworzyła specjalne mieszanki (rys. 2). Błędy             

w dawkach oddziałują negatywnie na wydaj-

ność i kosztują pieniądze. Zachęcamy                    

do skorzystania z wieloletniego doświad-

czenia doradców SCHAUMANN-a, którzy 

pomogą przy układaniu optymalnej dawki.
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Fabryki SCHAUMANN-a są od roku 2013 sprawdzane pod kątem zgodności z przepisem wykonawczym dotyczącym stosowania technologii genetycznej. 
Ponadto od roku 2015 poddawane są kontroli wg standardu VLOG, oznaczającego produkcję żywności niezmodyfikowanej genetycznie.  

Dawki  wolne od GMO posiadają rezerwy

Innowacyjne substancje czynne SCHAUMANN-a, które wspomagają przejście na żywienie bez GMO:

Wszystkie produkty są przeznaczone do produkcji żywności niezmodyfikowanej genetycznie.                      
*Zawiera komponenty wyłacznie europejskiej produkcji

Program SCHAUMANN-a: Żywienie krów mlecznych, wolne od GMO

MPU o szerokim stosunku 
Ca/P dla dopasowania go

 do poziomu fosforu w dawce

Pasza uzupełniająca  
wyrównująca ujemny bilans 

azotu w żwaczu

Tłuszcz chroniony w żwaczu 
dla wyrównania energii przy 

wysokim udziale śruty rzepakowej 

Wyposażenie: 
BOVIN-S-KOMPLEX, AMINOTRACE

i RUMIVITAL

Zaopatrzenie mikroflory 
żwacza w szybko 

dostępny azot 

Pozytywne oddziaływanie 
na płodność, mleczność 

i ujemny bilans energetyczny 

n BOVIN-S-KOMPLEX optymalizuje wykorzystanie azotu  

n AMINOTRACE poprawia zaopatrzenie w mikroelementy

n RUMIVITAL oraz RUMIVITAL®i poprawiają strawność komponentów bogatych we włókno, np. młóta browarnianego
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