GPZ BILTEN
Cene so FCO
dostavljeno, brez DDV, z
upoštevanim popustom.

UGODNA PONUDBA
od 1. 8. do 30. 9. 2020

-3 %

0,228 €/kg (min. 3 IBC kontejnerji)

Cene so FCO mešalnica,
brez DDV, z upoštevanim
popustom.

Cena (15 kg):

1,086 €/kg

Cena (jumbo vreča):

Cene so FCO mešalnica,
brez DDV, z upoštevanim
popustom.

K TOP 9000,
peleti

SUPER K 35 farmski,
drobljenec

Cena (jumbo vreča): 0,397 €/kg

Cena (jumbo vreča): 0,394 €/kg

Cena (razsuto): 0,387 €/kg

Cena (razsuto): 0,384 €/kg

PA N V I TA
Cene so FCO mešalnica,
brez DDV, z upoštevanim
popustom.

-11 %

Dobavitelj

Rabat

Jata Emona

6%

TMK Črnci

6%

PP Agro

5%

Panvita

6%

Lek Veterina

5%

Rumisal-derma

TMK ČRNCI

MK-19,
peleti

Cena (razsuto): 0,231 €/kg

Cena (jumbo vr.): 0,242 €/kg

MK-SUPER-38,
moka

Cena (razsuto): 0,359 €/kg

Cena (jumbo vr.): 0,370 €/kg

TECNOZOO
Cene so FCO dostavljeno,
brez DDV, z upoštevanim
popustom.

REDNI PRODAJNI POGOJI

Ener-G 20 – melasa z 20 % glicerola

J ATA E M O N A

AGECON 4

Cena (25 kg): 1,90 €/kg

SUMMER 100

Cena (25 kg): 1,52 €/kg

1,059 €/kg

-9 %

PROPILAK 200,
peleti

REDNA

Cena (jumbo vreča): 0,566 €/kg

-9 %

GOV-SUPER-35,
moka

Cena (razsuto): 0,323 €/kg

POKLIČITE
ZA SKLENITEV
POGODBE

Cena (jumbo vr.): 0,334 €/kg

-15 %

MIX FERMENT ENERGY G
Cena (1 kg): 5,72 €/kg

Cena (10 kg): 4,05 €/kg

PONUDBA

Ener-G 0,

Ener-G 10,

melasa z vinaso

melasa z 10 % glicerola

Cena: 0,169 €/kg (min. 3 IBC kontejnerji)

Cena: 0,210 €/kg (min. 3 IBC kontejnerji)

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

energija v prehrani prežvekovalcev

Cena (razsuto): 0,556 €/kg

Cena (25 kg): 3,77 €/kg

GPZ
Cene so FCO dostavljeno,
brez DDV.

Številka 4/XII
Avgust 2020

KRMILO MESECA

Cena:

GPZ z.o.o.
www.gpz.si

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 blago
kupujete po pogodbi GPZ.
Več na: www.gpz.si

BIKA MESECA
SIMON P (Semino × Board)

ELSANDO (Etoscha × Reumut)

Simon P je eden najboljših bikov črno-bele pasme na
svetu z genom za brezrožnost. Polovico njegovega potomstva bo brez rogov. V svojem poreklu združuje nesorodne krvne linije, zato je avtokros bik, kar je redko med
brezrožnimi biki. Visoke plemenske vrednosti ima za
dolgoživost, zdravje vimena in nizko vsebnost somatskih celic v mleku.
Vrhunske plemenske vrednosti začne s SPV 160, vrhunskim PV za mleko 152, za količino mleka +1867 kg, za
količino maščob in beljakovin skupaj pa +150 kg. Vsebnosti maščob povečuje s +0,08 %, beljakovin pa s +0,03 %.
Funkcionalne lastnosti ima naslednje: SC 119, DLŽ 121,
PL 109, PTP 114, PGP 101, PTM 109, PGM 116, IZM 92
in TEM 97. PV zdravje ima 113, posamezne lastnosti pa
so: Vimefit 112, parklji 109, digitalni dermatitis 99, reprodukcija 111 in metabolizem 106. Plemensko vrednost za
telesne oblike ima 119, posamezne skupine lastnosti pa
so mlečni tip 101, trup 113, noge 120 in vime 110. Njegove potomke bodo malenkost večje živali in praktično
brez napak v posameznih telesnih oblikah. Je primeren za
hleve s prosto rejo in za osemenjevanje telic.

Elsando je zelo kompleten bik, ki ne pušča nobene odprte želje. Ob solidni mlečnosti ima vrhunske plemenske
vrednosti za meso, fitnes in funkcionalne lastnosti.
SPV je 128, PV mleko pa 111, za količino mleka +597 kg,
za količino maščob in beljakovin skupaj pa +29 kg. PV
meso ima 119, PV fitnes 119, posamezne lastnosti pa so:
DLŽ 118, PER 103, RML 96, IZM 99, ZV 117, PL 111, PTP
105, VIT 106, SC 116 in PTM 103. Koncepcija njegovega
semena je nadpovprečna in sicer +2 %.
V telesnih oblikah bodo njegove potomke zelo korektne živali, posebej vrhunske pa bodo v oblikah vimena. Okvir bo
večji, dobra omišičenost, korektne noge in vrhunsko vime.
V lastnostih trupa bodo visoke, dolge, globoke in široke v
kolku. V križu bodo pobite. Stoja zadnjih nog bo strmejša z
odličnimi parklji in biclji. Vime bo dolgo spredaj, čvrsto in
visoko pripeto z močno centralno vezjo. Seski bodo debelejši in povprečno dolgi, spredaj močno pomaknjeni proti
notranjosti, zadaj pa bistveno manj. Paseski bodo redki.
Bik je idealen za slovensko populacijo lisaste pasme, v
kateri moramo še bistveno izboljšati lastnosti vimena. Je
primeren za osemenjevanje telic.

Cena 14,00 € brez DDV

Cena 12,00 € brez DDV

Ener-G je mešanica
melase, obogatena
z glicerolom za živalsko
krmo. Ener-G ima vse prednostne
lastnosti melase, poleg tega pa
dodani glicerol zagotavlja izredno
hiter vir energije.
Za kravo molznico v laktacijskem
obdobju je odmerek Ener-G-ja
1-1,5 kg/kravo/dan, isto velja, če
krmimo goved za pitanje.

Ener-G je zlasti primeren za prehrano goveda, ker:
• visoka vsebnost sladkorja in glicerola zagotavljata hiter vir energije,
kot nadomestilo za njeno pomanjkanje v zgodnji fazi laktacije,
• izboljša okusnost krme,
• povečuje ješčnost,
• ima pozitiven vpliv na sintezo mikrobnih beljakovin,
• povečuje proizvodnjo mleka,
• ima antiketogeni učinek in razbremeni jetra.

A
AKCIJ 20
Ener-G

-3 %

Informacije in naročila GPZ z.o.o.: 01 721 88 41
E-pošta: info@gpz.si
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