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LEK VETERINA

RUMISAL-6-SC   -11% !!

CENA (30 kg):  1,161 €/kg 
CENA (jumbo vr.):  1,148 €/kg 

Cene so FCO mešalnica, brez DDV.

Akcijske cene se spremenijo, če se spremenijo tovarniške cene dobaviteljev.

Cene so FCO dostavljeno, brez DDV.

Vse predstavljene
komercialne pogoje in
akcijsko ponudbo lahko
zagotavljamo le za rejce,
ki imajo z GPZ sklenjeno
komercialno pogodbo. Ta
ni v ničemer vezana na
sodelovanje pri oddaji
mleka. Dovolj je, da nas
pokličete in sporočite
željo po sodelovanju in
takoj vam bomo poslali v
podpis izvod pogodbe. Ob
naročilu blaga,
dobavitelju obvezno
sporočite, da kupujete
blago po pogodbi GPZ.

Več na: www.gpz.si

TMK ČRNCI

Cene so FCO dostavljeno, brez DDV.

GPZ  BILTEN

Propilak 200   -9% !!

CENA (razsuto):  0,547 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,557 €/kg

Super – U4   -9% !!

CENA (razsuto):  0,300 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,310 €/kg

TECNOZOO

Cene so FCO dostavljeno, brez DDV.

REDNI PRODAJNI 
POGOJI

Dobavitelj Rabat

Jata Emona 6%

TMK Črnci 6%

PP Agro 5%

Panvita 6%

Lek Veterina 5%

MK-19-REJ, briketi -9% !!

CENA (razsuto):  0,228 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,238 €/kg

Cene so FCO mešalnica, brez DDV.

PANVITA

Cene so FCO mešalnica, brez DDV.

GOV-SUPER-35, moka     
-9% !!

CENA (razsuto):  0,299 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,310 €/kg

JATA EMONA

Kravimin Vitafit   -8% !!

CENA (jumbo vr.): 1,20 €/kg

FreschFoss   -8% !!

CENA (25 kg): 3,59 €/kg

SUMMER 100   -10% !!
Izboljša presnovo v vampu in izkoristek energije (niacin, glivice, 

magnezij). 

CENA (25 kg): 44,10 €

NORMOTERM ORAC   -10% !!
Znižuje toplotni in oksidativni stres.

CENA (20 kg): 155,50 €

Beljakovinska mešanica-
REJ, briketi   -9% !!

CENA (razsuto):  0,266 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,277 €/kg

DEHIDRIRANA LUCERNA

Extra kvaliteta  (Rumipower80)
Bale 700 kg, 18-19% surovih beljakovin, 10-11% vlage.

Naročilo 22-23 ton, možna dostava na dve lokaciji.

Cena:  0,257 €/kg 

KZ-19 vital   -9% !!

CENA (razsuto):  0,241 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,251 €/kg
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ENER-G in PROPILENGLIKOL

56. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA (25. - 30.8.2018)
Vabimo vas, da nas obiš čete na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni.

Našli nas boste v hali A , pri vhodu levo, kjer vam bomo predstavili:

• ponudbo in pogoje za odkup mleka

• novosti v Centru bikovega semena (nov katalog bikov)

• časopis Glas dežele

• gnojila Yara s preverjeno učinkovitostjo

• ponudbo visoko kvalitetnih krmil in dodatkov za mlečno proizvodnjo

V zadnjih desetletjih smo z intenzivno selekcijo
dosegli, da se je mlečnost krav zelo povečala.
Sočasno s tem pa se je pove čevala tudi
pogostnost obolenj, ki zmanjšujejo
gospodarnost in u činkovitost prireje mleka.
Molznice najpogosteje obolijo v obdobju
neposredno pred telitvijo in v nekaj tednih po njej,
zato ta stanja imenujemo tudi obporodna
produkcijska obolenja (poporodna mrzlica,
mastitis, dislokacija siriščnika, metritis, ketoza).
Običajno jih moramo zaradi tega velikokrat
prehitro izločiti iz črede. Tudi mlečnost je pogosto
nižja, zaradi česar se gospodarnost prireje mleka
močno zmanjša. Da do ketoz in drugih bolezni ne
bi prišlo, moramo poskrbeti vsaj teden pred
telitvijo in dva do tri tedne po telitvi.

Zelo dober način za zadovoljevanje potreb
visokoproduktivnih molznic pred in takoj po telitvi
je učinkovita priprava teko če zmesi Ener-G,
propilenglikola in vode.

Ener-G je hitro dostopen vir energije zaradi
visoke vsebnosti sladkorja in glicerola , sladek
okus pa izboljšuje ješ čnost in okusnost
osnovnega krmnega obroka ter nam tako nudi
optimalen izkoristek osnovne krme. Vse to ugodno
vpliva na sintezo mikrobnih beljakovin, povečuje
proizvodnjo mleka in razbremenjuje jetra.

V osnovi je Ener-G mešanica melase, ki je
stranski proizvod pri proizvodnji sladkorja. Tako
pridobljeno melaso v nadaljnji predelavi obogatijo
z glicerolom za živalsko krmo. Nastali produkt,
imenovan Ener-G, je v teko čem stanju in je
preprost za uporabo ter se težko strdi.

Izdelek ima vse prednostne lastnosti melase,
dodan glicerol pa zagotavlja hitro dostopen vir
energije. Izjemna 4- do 6-odstotna vsebnost
betaina v melasi omogoča dodatne zaželene
hranilne oziroma fiziološke učinke. Betain je
naravni antioksidant, ščiti jetra, je osmoregulator,
stabilizira vitamine in povečuje ješčnost.

Ener-G dodajamo predvsem pri uporabi krmne
uree, pri krmljenju večjih količin silaže, ob
krmljenju večjih količin sušene koruze ter ob
uporabi zaščitenih (bypass) beljakovin in maščob.

Glicerol je stranski proizvod proizvodnje biogoriva;
je viskozna tekočina brez vonja, sladkega okusa in
topen v vodi. Glicerol je v prehrani molznic
dodatek za prepre čevanje ketoz v prehodnem
obdobju in v prvem tednu laktacije. Neposredno
ga uporabljamo kot vir energije. Dodajanje
glicerola najbolj pomaga predebelim kravam in je
primeren za reje, pri katerih želimo zmanjšati
število bolezni (retencije, ketoze, dislokacije
siriščnika, mastitisi) v prehodnem obdobju. Pri
propilenglikolu so fizikalne lastnosti enake kot pri
glicerolu. V prehrani molznic ga uporabljamo pred
telitvijo in po njej, kadar sumimo, da živali ogroža
ketoza. Propilen glikol se lahko absorbira
neposredno iz vampa in tako nastajajo propionske
kisline. V jetrih nastaja glukoza neposredno iz
propilenglikola in propionske kisline.

Ener-G ima seveda ugoden učinek na količino in
kakovost mleka, saj izboljšuje razmerje med
maščobami in beljakovinami. Vsi pa vemo, da je
mleko boljše kakovosti tudi bolje plačano.

Ener-G 20

63% suhe snovi, 32% sladkorjev, 7.1% beljakovin, NEL 8.1 MJ/kg.

Cena (1.250 kg v IBC):  0,279 €/kg 
Cena (rinfuza, min 3 IBC):  0,235 €/kg

Cene so FCO dostavljeno, brez DDV.

Propilenglikol

Cena (220 kg v sodu):  2,15 €/kg 
Cena (1.000 kg v IBC):  1,92 €/kg

Cene so FCO dostavljeno, brez DDV.


