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LEK VETERINA

VITAMIX-TOP   -11% !!

CENA (30 kg):  1,517 €/kg 
CENA (jumbo vr.):  1,504 €/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

MEGAMIX PIT GOV   -9% !!

CENA (30 kg):  0,728 €/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

Mlečni nadomestki Bewital   -8% !!

AM 9: 1,92 €/kg        AM 36: 1,75 €/kg
AM 18: 1,85 €/kg       AZ 18: 1,61 €/kg

Kravimin G plus   -13% !!

CENA (10 L): 23,49 €

AGECON 4   -10% !!
Mešanica naravnih glin in organskih kislin.

Optimalna prebava obroka.

CENA (25 kg): 55,60 €

ZINCOTRIS P   -10% !!
Znižuje somatske celice in učvrsti roževino parkljev.

CENA (10 kg): 50,80 €
CENA (25 kg): 115,00 €

MK-SUPER-38-REJ, 
drobljenec   -9% !!

CENA (razsuto):  0,345 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,356 €/kg

KZ-22   -9% !!

CENA (razsuto):  0,242 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,252 €/kg

ACTIPROT PESNI REZANCI

Jumbo vreče, 1000 kg

CENA:  0,264 €/kg 

za razklad min. 6 ton popust 10 €/t

Melasirani, Agrana

CENA (jumbo vreče):  0,231 €/kg 
CENA (30 kg vreče):  0,236 €/kg 
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JESENSKI SEJEM KOMENDA
Vabimo vas, da nas obiš čete na jesenskem sejmu v Komendi v dneh

od 12. do 14. oktobra 2018

Našli nas boste v šotoru 7 (pri tribunah) takoj pri  vhodu, 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

PRVI REZULTATI PROJEKTA KUHVISION
DD premium, DD control

V juniju leta 2016 je nemško združenje za
govedorejo in prašičerejo s svojimi člani začelo s
projektom genotipizacije vseh ženskih živali na
kmetijah. Projekt se imenuje KuhVision in je voden
na črno-beli in rdeči holštajn pasmi. Osnovni cilj je
bil ustvariti bazo genotipov ženskih živali za
doseganje večje zanesljivosti genomskih
plemenskih vrednosti, drugi pa da bodo genomske
plemenske vrednosti služile rejcem pri vodenju čred.
Prav za ta drugi del, se je genotipizacija ženskih
živali izkazala kot zelo koristna , zato se vedno več
rejcev vključuje v projekt. Tako so 25. junija 2018
imeli že tisoč članov, ki se tedensko poveča za pet
do deset novih. Rejci, ki se vključijo v projekt, imajo
genotipizacijo in napovedovanje plemenskih
vrednosti za ženske živali na voljo po ugodnejši
ceni. Preko spletne aplikacije NETRIND imajo
vpogled v vse podatke, ki jim nudi KuhVision v lastni
čredi.

Z genomskimi podatki za celotno čredo lahko
rejci takoj izlo čijo že mlade živali, ki nimajo
ustreznih plemenskih vrednosti , živali, ki so
nosilci dednih napak, lahko si ustvarijo čredo krav, ki
dajejo mleko s samo beta kazeini A2A2 ali kapa
kazeini BB... Genomske vrednosti plemenic so
velikega pomena tudi pri načrtovanju parjenja.

Za prihodnost napovedujejo, da bo projekt omogočal
napovedovanje plemenskih vrednosti za lastnosti
zdravja živali in prvi podatki za to so že na voljo.

Ugotovili so namreč določene zapise v DNK verigi,
ki so bili bolj zastopani pri kravah, ki so imele več
obolenj z digitalnim dermatitisom. Ugotovili so, da je
bolezen parkljev (digitalni dermatitis) tudi
genetsko pogojena , saj je intenzivnost obolevnosti
potomk po posameznih bikih različna. Ker lastnost
genetsko še ni dovolj raziskana, klasična napoved
plemenske vrednosti za odpornost na digitalni
dermatitis še ni možna. Je pa odpornost na bolezen
označena z znakom DD control , kar pomeni, da so

potomke bika med 25% najbolj zdravimi živalmi
glede digitalnega dermatitisa, znak DD premium pa
pomeni, da so potomke bika med 10% najbolj
zdravimi.

Biki v prodaji GPZ z:

- oznako DD premium so: Mercury in Snowflake,

- oznako DD control pa so: Banesto, Avicii in
Atomic PP.

Z uporabo navedenih bikov v osemenjevanju
povečujemo splošno odpornost črede na digitalni
dermatitis, kar se bo odražalo na manjši obolevnosti
črede. Seveda pa je uporaba teh bikov posebej
primerna na kravah, ki pogosteje zbolevajo za
digitalni dermatitis.


