ЗНМ «Альтернатива - МІЛК»- замінник незбираного молока для
випоювання телят. Це високоенергетична кормова суміш яка складається з
молочних компонентів, рослинних жирів та вітамінно-мінерального преміксу.
•
•

•

•

З 1 кг ЗНМ «Альтернатива-МІЛК» ви отримуєте 9-10 літрів молока. Враховуючи різницю
вартості 1л молока та вартість 1л ЗНМ отримуєте додатковий прибуток!
На відміну від молока корови, яке змінює свій склад в залежності від якості та складу
корму, ЗНМ «Альтернатива-МІЛК» має постійний та стабільний склад. Тому
використання ЗНМ зменшує ризик розвитку захворювань та розладів шлунковокишкового тракту телят.
Завдяки тому, що молочні компоненти ЗНМ «Альтернатива-МІЛК» складаються з
сировоточних білків, процес перетравлення та засвоювання ЗНМ проходить швидше
ніж засвоювання цільного молока (молочні білки переважно казеїнові). Це дає змогу
якомога раніше привчити телят до поїдання грубих кормів.
Використання ЗНМ сприяє поїданню основного корму раціона з раннього віку та
позитивно впливає на розвиток передшлунків телят, і, як наслідок, в майбутньому
дозволяє отримувати високі прирости та добре розвинену молочну залозу у теличок.
Прайс дійсний з 01.08.2013р.

Назва продукту

Упак.,
кг

Ціна оптова,
грн/т
від 2-х тон

Ціна роздрібна,
грн/т
до 2-х тон

Замінник молока для телят на відгодівлі
ЗНМ «Альтернатива МІЛК-ЛАЙТ»
25
9980
(з 40-го дня)
ЗНМ «Альтернатива МІЛК-МІКС»
25
12995
(з 30-го дня)
Замінник молока на молочній основі з лляним концентратом
ЗНМ «Альтернатива МІЛК L-10»
25
14900
(з 20-го дня )
ЗНМ «Альтернатива МІЛК L-12»
25
16950
(з 10-го дня )
ЗНМ «Альтернатива МІЛК L-16»
25
19150
(з 7-го дня )
Замінник молока з високим вмістом молочних компонентів
ЗНМ «Vodor ONE - Екстра»
25
21995
(з 4-го дня. Тільки на молочній основі)
Замінник сухого знежиреного молока для поросят
ЗСЗМ «Альтернатива МІЛК»
25
16550

13550
15450
17450
19750

Вироблено у

Франції

(для престартерних і стартерних кормів)

ЗСЗМ «Альтернатива Престарт-Лакто»

10500

22600
17100

18950

19600

Замінник молока для поросят
ЗСМ «Альтернатива Піг-Лакто»
25
27500
(вміст лактози до 45%)

28300

Замінник молока на молочній основі для ягнят та козенят
ЗНМ «Альтернатива МІЛК L-24/24»
25
24850

25550

(для престартерних кормів, вміст лактози 50%)

(з 5-го дня життя)

25

