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Odchów cieląt bez GMOOdchów cieląt bez GMOOdchów cieląt bez GMO

Odchów cieląt bez GMO z konceptem 
SCHAUMANN-a
Wielu producentów mleka przestawiło swoją działalność wytwórczą na produkcję 
mleka bez GMO. Produkcja takiego mleka wymaga, by wszystkie pasze stosowane 
w gospodarstwie były wolne od komponentów modyfikowanych genetycznie.

Udany odchów cieląt – prosty i efektywny  

Wymóg ten dotyczy w pierwszej 

kolejności żywienia krów w laktacji 

i zasuszeniu ale nie pozostaje bez 

wpływu na żywienie młodego bydła 

i cieląt.

SCHAUMANN oferuje jedyny w swoim 

rodzaju koncept do wychowu cieląt bez 

GMO, w którego skład wchodzą 

preparaty mlekozastępcze Kalbi Milch 

i pasze do wychowu cieląt, które 

posiadają znak certyfikacji VLOG 

(rys.1). Firma SCHAUMANN oferuje 

również indywidualne rozwiązania dla 

gospodarstw stosujących własne mleko 

pełne.

Preparaty mlekozastępcze posia-

dające certyfikat VLOG

Wszystkie produkty KALBI MILCH 

posiadają znak certyfikacji VLOG.

Standard VLOG („Ohne GenTechnik” -

„Bez technologii genetycznej”) został 
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Plan wychowu i pojenia dla cieląt jałówek1

KALBI MILCH lub
preparaty wzbogacające

Preparaty mlekozastępcze
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Indywidualne rozwiązania dla odchowu cieląt

stworzony przez niemieckie stowa-

rzyszenie Verband Lebensmittel ohne 

Gentechnik. Standard i znak „Ohne 

GenTechnik” oraz „VLOG geprüft” 

potwierdzają, że produkty spożywcze 

jak i pasze są nadzorowane pod kątem 

zawartości składników modyfikowanych 

genetycznie (GMO).

Dzięki temu nie istnieje ryzyko 

zanieczyszczenia gospodarstwa pasza-

mi GMO oraz błędnej klasyfikacji 

podczas audytu. Gospodarstwom, które 

poją własnym mlekiem, SCHAUMANN 

oferuje specjalne preparaty wzbogaca-

jące mleko, które posiadają certyfikację 

VLOG. Wysokiej klasy substancje 

czynne SCHAUMANN-a gwarantują 

zaopatrzenie cieląt w minerały 

i witaminy, wspierając przy tym 

zdrowotność i wzrost zwierząt. W go-

spodarstwach mieszających mleko 

pełne z wodą można z pozytywnym 

efektem wprowadzić preparaty 

wzbogacające Kalbi Vollmilch.

Pasza do wychowu wolna od GMO

Wczesny pobór wysokiej jakości paszy 

d o  o d c h o w u  s t a n o w i ,  o b o k  

optymalnego odpajania, podstawę 

ekonomicznego wychowu cieląt. 

W zależności od typu gospodarstwa 

można zdecydować się na różne 

rozwiązania (rys.1). Musli - Kalbi Flocs 

Plus NG oraz „suchy TMR” - Kalbi TMR 

Alfa Plus są kompletnymi produktami, 

zaopatrującymi cielęta we wszystkie 

potrzebne substancje odżywcze. 

Optymalnym rozwiązaniem dla 

własnych mieszanek, gdy w gospo-

darstwie znajdują się wszystkie 

pojedyncze składniki paszy do 

wychowu cieląt, jest Kalvicin Pro CV ATG 

– produkt z grupy MPU, w którego skład 

wchodzą Provita LE, Ceravital 

i Aminotrace.

Własne mieszanki bez rzepaku 

Gospodarstwa, które same mieszają 

paszę dla cieląt, napotykają problem 

związany ze źródłem białka, gdyż do 

dyspozycji mają często jedynie 

poekstrakcyjną śrutę rzepakową. Nie 

posiada ona pożądanej dla cieląt jakości 

b i a ł ka  i  smaku je  go r ze j  n i ż  

poekstrakcyjna śruta sojowa. KALVICIN 

ERGÄNZER 35 NG, zawierający śrutę 

sojową wolną od GMO, jest idealnym 

uzupełnieniem mieszanki na bazie 

własnego zboża. Koncentrat ten 

zawiera wszystkie najważniejsze 

składniki a jego dawkowanie wynosi 

35% (rys.2). KALVICIN ERGÄNZER 35 

NG daje możliwość wyprodukowania 

własnej paszy do wychowu cieląt lub 

suchego TMR-u (rys.3).

Firma SCHAUMANN oferuje możliwość 

efektywnego żywienia cieląt i krów bez 

s k ł a d n i k ó w  m o d y f i k o w a n y c h  

genetycznie.
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PROVITA LE i CERAVITAL
 dla najlepszego zdrowia jelit

i dla optymalnego wzrostu

Witaminy i mikroelementy
AMINOTRACE dla wzmocnienia

odporności  

Poekstrakcyjna śruta sojowa
wolna od GMO jako wysoce
wartościowe źródło białka

Smaczna mączka 
waflowa stymulująca 

pobór paszy

KALVICIN ERGÄNZER 35 NG

KALVICIN ERGÄNZER 35 NG – wyjątkowe składniki

Udział

KALVICIN ERGÄNZER 35 NG % 35 35 35 35

Zboże % 65 40 35 32

Wysłodki suszone
Kukurydza na ziarno

Siano/melasa

% - 25 - -

% - - 30 -

% - - - 25/8

Przykładowe mieszanki z KALVICIN ERGÄNZER 35 NG3
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