
  RUMISTART GREEN 

Prvi propilen glikol na rastlinski 
osnovi, pridobljen iz oljnih rastlinskih 
izvlečkov, ne iz olja 
Pozor: ne zamenjujte glicerola in propilen glikola; učinkovitost ni enaka. 

Ekskluzivno – unikat v Sloveniji 

Učinkovitost preverjena in potrjena neposredno na kmetiji 

Kmetija GAEC de la Forge, LE FAVRIL (27) - France 
130 molznic Holstein and RWF  – stojišča, krmilna miza, rotolaktor 28 stojišč – krmilni avtomat za dodajanje tekočih krmnih 
dodatkov 

« RUMISTART GREEN, to morate uporabljati! » 
Prvo razpoložljivo formulo RUMISTART L smo začeli uporabljati že leta 2011, z namenom 
preprečevanja pojava ketoze in zagotavljanja dobrega zagona laktacije pri kravah molznicah. 
Nato smo leta 2016 prešli na RUMISTART GREEN. Vsem kravam prvih 6 tednov po telitvi  
sistematično dodajamo 200 ml dnevno, prek krmilnih avtomatov za dodajanje tekočih krmnih 
dodatkov. Samo pet krav dobiva RUMISTART GREEN skozi celotno lahktacijo, za zagotavljanje 
ustreznega nivoja proizvodnje. 
Izdelek je dobrega okusa, ne srečujemo se več s pojavom ketoz ali acidoz, proizvodnja je na 
visokem nivoju. Zahvaljujoč RUMISTART GREEN naše krave molznice bolje izkoriščajo proizvodni 
potencial. 
To je tudi razlog za naše priporočilo o uporabi tudi drugim proizvajalcem mleka. Pri nas izdelek deluje 
odlično in ga bomo uporabljali še naprej. Razmišljamo o razširitev uporabe tudi na presušene krave in 
breje telice v času priprave na telitev. 

Besede povzete 21 julija 2017 

§Zelo dobro razmerje cena - kakovost 

§Prijetnega okusa - boljša konzumacija 

§Preprečuje pojav ketoze 

§Spodbuja mlečnost v laktaciji 

§ Izboljšuje reprodukcijo 

§ Idealen za uporabo in krmljenje na robotih v času molže in krmilnih 
avtomatih za dodajanje tekočih krmnih dodatkov 
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Proizvajalec : 
Zone de la Gare - 22940 PLAINTEL – FRANCE 

www.bioarmor.com 
+33 2.96.32.59.39 / +33 6.83.35.63.64  
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Enostaven za uporabo 
 
§ Zalivanje v usta, vmešavanje v pitno vodo ob telitvi, uporaba na krmilnih 

avtomatih za dodajanje tekočih dodatkov ali na robotih. 
§ Čas dodajanja in količine glede na dosego željenega cilja: 

 
§  primer:  
 
 
 
 
 
 
§ Prilagojeno pakiranje vsem situacijam na kmetiji :  

10 litrov, 30 litrov, 100 litrov, 200 litrov ali 1000 litrov  (črpalka ali dozirna pipa na voljo)  
 

Rok 
trajanja  
2 leti 

Tedni Telitev Prva osemenitev 
- T1 -T3 - T2 

100 ml / kravo / dan – priprava 
krave ali telice na telitev  

 

 

Energetsko neravnovesje se 
začne  pred telitvijo  

 ali 100 - 200 ml / kravo/ dan v obdobju nekaj tednov 
 200-300 ml / kravo / dan v obdobju 5 to 6 dni 

Odobrene in potrjene sestavine: skupina združenih 
glukoznih prekurzorjev (rastlinski propilen glikol, 
sorbitol, hlapne maščobne kisline, natrijev propionat) ter 
izvlečkov kobalta in pivskega kvasa. 

RUMISTART GREEN 


