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LEK VETERINA

TL-TOP STARTER   -9% !!

CENA (25 kg):  0,469 €/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

Supermiks krave VITAL   -9% !!

CENA (30 kg):  1,101 €/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):  0,238 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,249 €/kg

Cene so FCO mešalnica, brez DDV.

PANVITA

Cene so FCO mešalnica, brez DDV.

GOV-S-35-REJ, moka       
-9% !!

CENA (razsuto):  0,338 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,349 €/kg

JATA EMONA

FreshFoss -10% !!

CENA (25 kg): 89,55 €

Bewi spray 99 M         
-10% !!

CENA (25 kg): 30,38 €

Beljakovinska mešanica, 
drobljenec   -9% !!

CENA (razsuto):  0,305 €/kg
CENA (jumbo vr.):  0,316 €/kg

KZ-22-VITAL   -9% !!

CENA (razsuto):  0,272€/kg
CENA (jumbo vr.):  0,282 €/kg

Kravimin Vitafit BB    
-10% !!

CENA: 1,17 €/kg

AGECON 4   -10% !!

Mešanica organskih kislin.
Optimalna prebava obroka.

CENA (25 kg): 50,40 €

ZINCOTRIS P   -10% !!
Znižuje somatske celice in povečuje 

odpornost proti derm. digitalisu.

CENA (10 kg): 46,10 €
CENA (25 kg): 104,40 €

NORMOTERM ORAC -10% 
Znižuje toplotni stres in izboljšuje 

plodnost.

CENA (10 kg): 73,50 €
CENA (20 kg): 141,30 €

DEHIDRIRANA LUCERNA

Extra kvaliteta  (Rumipower80)
Bale 350 ali 700 kg, 18-19% surovih beljakovin, 10-11% vlage.

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

Cena:  0,262 €/kg 
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NOVE PLEMENSKE VREDNOSTI PRI 
ČRNO-BELI PASMI

V Nemčiji so na osnovi projekta KuhVison, ki poteka
od junija 2016 in genomske selekcije razvili in v
aprilu 2019 uradno objavili nove relativne plemenske
vrednosti za zdravje krav črno-bele pasme. Projekt
KuhVision obsega centralno zapisovanje podatkov o
zdravju živali na kmetijah, vzrokov izločitev in
podatkov o doseženi proizvodnji. Na podlagi baze
teh podatkov in genotipizacije živali so razvili
plemenske vrednosti za lastnosti zdravja.

Tako so razvili plemenske vrednosti za štiri bolezni:
zdravje vimena (PV vime fit), bolezni parkljev (PV
parklji), reprodukcijske težave (PV reprodukcija)
in presnovne bolezni (PV metabolizem) . Relativne
plemenske vrednosti so objavljene za posamezno
bolezen in za celotni indeks zdravja skupaj.
Posebnost je bolezen digitalnega dermatitisa, ki je
bila prvič objavljena v obračunu plemenskih
vrednosti avgusta 2018. Uvedene so bile oznake,
in sicer DD control za bike katerih potomstvo je
med 25% in DD premium katerih potomstvo je
med 10% najbolj odpornih na digitalni dermatitis .
Od aprila 2019 je DD control objavljen tudi kot
samostojna relativna plemenska vrednost.

ali v poškodbi. PV parklji je sestavljen iz: digitalni
dermatitis (Mortellaro) 30%, razjede parkljev 15%,
panaricij 15 %, napaka bele črte 15%, laminitis 15%
in limaks 10%. Za digitalni dermatitis, kot najbolj
pogosto bolezen parkljev je objavljena samostojna
plemenska vrednost DD control.

PV vime fit vsebuje samo
podatke za bolezen mastitisa.
Mastitis je enostavno in jasno

določen in veliko število krav vsaj enkrat v življenju
zboli za mastitisom. Dednost mastitisa je dobra.
Bolezni vimena so tudi pogosti vzrok izločitev živali,
zato je baza podatkov in s tem zanesljivost
genomske plemenske vrednosti dobra. Glede na že
znano plemensko vrednost za število somatskih
celic (SC) je sedaj še s PV vime fit mogo če
potrditi, da je število somatskih celic dober
pokazatelj odpornosti krav na mastitis.

PV parklji vključuje kar šest
različnih posameznih bolezni,
tem je lahko vzrok v infekciji

PV reprodukcija vključuje
bolezni, do katerih pride v
zgodnjem obdobju laktacije.

Gre za zaostajanje posteljice in vnetje maternice, v
kasnejši laktaciji pa se lahko pojavljajo ciste na
jajčnikih. Posamezne zdravstvene težave so
vključene v naslednjih utežnih deležih: ciste 50%,
vnetje maternice in sluznice 25% in zaostajanje
posteljice 25%.

PV metabolizem je kompleks
presnovnih bolezni in sicer:
leva dislokacija siriščnika 40%,

mlečna mrzlica 30% in ketoza 30%. Za visoko
proizvodne krave je presnovna stabilnost zelo
pomembna, vendar zdajšnje plemenske vrednosti ne
omogočajo neposrednega genetskega napredka.

Dodatne informacije za nove plemenske vrednosti za
zdravje so na voljo na spletni strani:
www.richtigzuechten.de

Osemenjevanje z biki iz ponudbe GPZ, ki imajo
visoke plemenske vrednosti za zdravje, vodi v
zmanjšanje bolezni v naslednjih generacijah krav v
čredi.

T-HEXX PUTTY - pasta za parklje

T-HEXX PUTTY je pasta za lokalno uporabo namenjena učinkovitemu
odpravljanju digitalnega dermatitisa in zagotavljanju ustreznega zdravstvenega
stanja parkljev. Najbolje jo je uporabljati med pregledom in obrezovanjem.
Odlično se oprijema prizadete površine in s tem pomaga osušiti parkelj. Mogoče
jo je uporabljati tako s povojem za parklje kot brez njega.

Naročila in informacije: 

01 721 88 41, info@gpz.si

CENA (500 g):  41,00 €
(brez DDV)


