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RUMISTART GREEN 

RUMISTART GREEN 
§ zmanjšuje pojav ketonskih teles in pomaga pri okrevanju po ketozi 
§ zmanjšuje tveganje pojava negativne energetske bilance pri molznicah  
§ aktivira fermentacijo in prebavni trakt 
§ izboljša se konzumacijo in splošno počutje živali 
§  

§ 10 in 30 kg kanister 
§ Uporabno 24 mesecev, po datumu, ki je odtisnjen na embalaži 

 

Zahvaljujoč tekoči obliki in aromatičnim snovem RUMISTART GREEN lahko ponudimo živalim na različne načine: 
§ Kravo lahko zalijemo ali ji polijemo po krmi, 
§ v pitno vodo (v vodni zalogovnik ali individualno takoj po telitvi ponudimo mešanico vode in Rumistart green), 
§ na avtomatu za krmila ali na robotu* 

 
*na avtomatih za krmila in robotih je možno, da molznicam individualno ponudimo krmilo, (za povečanje mlečnosti, da 
preprečujemo ketozo, izboljšamo reprodukcijo itd…).  
 
KRAVE MOLZNICE :  

• PRED TELITVIJO:  100 ml/dan na presušeno kravo ali telico v zadnjih 3 tednih pred telitvijo . 
• OBDOBJE PO TELITVI  DO OSEMENITVE:  od 200 do 300ml na kravo na dan, prvih 5-6 dni. Po potrebi se nadaljuje s količino 

100-200 ml naslednjih nekaj tednov, do prve osemenitve. 
Priporočilo :  

§ Pred uporabo se posvetujte s svojim prehranskim svetovalcem ali veterinarjem 
§ Krmilo krmimo glede na prehranske potrebe: da zmanjšamo pojav ketoze, priporočamo uporabo 

  RUMISTART GREEN od 3 do 6 tednov pred telitvijo. 
§ Uporabljajte zaščitno opremo v izogib vdihavanju hlapov in stiku s kožo(izpostavljenost Kobaltu). 

 

Rastlinski monopropilen glikol 
Sorbitol 
Hidroliziran pivski kvas Saccharomyces cerevisiae 
Melasa sladkornega trsa 
Voda 
 
KEMIJSKA ANALIZA 
Vlaga   65 % 
Surove beljakovine 0,9 % 
Surove vlaknine  0,1 % 
Surove maščobe  0,1 % 
Surovi pepel  3,8 % 
Natrij   1,7 % 

KRMNI DODATKI: 
Konzervansi: 
E280 Propionska kislina 
E281 Natrijev propionat 
E260 Ocetna kislina 
E330 Citronska kislina 
E270 Mlečna kislina 
 
Elementi v sledovih: 
3b305 Kolbat (Kobaltov (II) sulfat (VI) heptahidrat): 60 mg/L 
 
Aromatične snovi: 
Mešanica aromatičnih snovi 
 
Izdelano v obratu s certifikatom OQUALIM STNO in prilagojeno 
 “brez GSO <0.9%” prehranski verigi. 

Dopolnilna krmna mešanica za krave molznice 
Prehranski cilj: boj proti ketozi in izravnavanje negativne energetske bilance  
 

TEHNICNI LIST OD 24/02/2020 

INOVACIJA 
Monopropilen glikol 

na rastlinski osnovi 

 

PREDNOSTI: 

SESTAVA 

NAVODILA ZA UPORABO 

PAKIRANJE 


