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WiMa-Mirakel®  Milkosan Linol 
 
Takarmánykiegészítı szarvasmarhák részére 
 
A probléma: 
 
A nagy tejtermelésű tehenek energiahiánya a laktációs időszak első 100 napjában negatív 
hatással van a tejtermelésre, az egészségre és a termékenységre. 
 
A megoldás: WiMa-Mirakel®  Milkosan Linol  
 
Összetétel: 60 % védett zsír (ebbıl 13,5 % konjugált linolsav (CLA), 40 % 
extrudált lenmagdara, 
 

- A konjugált linolsav (CLA) gátolja a tejzsír újratermelıdısét a tıgyben, ezáltal 
csökkenti a tej zsírtartalmát, miközben a fehérjetartalma szinte változatlan marad. 

- Javítja az energiaellátást a bélben védett zsírok segítségével anélkül, hogy 
befolyásolná a bendőflórát.  

- Az extrudált lenmagdara az Ω 3 zsírsav tartalmánál fogva javítja a 
termékenyülést, javítja az állatok egészségi státuszát és stabilizálja az emésztés 
folyamatát. 

 
Beltartalmi értékek: 
 

73,00 % Nyerszsír 
2,00 % Nyershamu 
8,00 % Nyersfehérje 

 
18,0 

 
MJ NEL 

 
Felhasználási javaslat: 
 

Naponta 750 g mennyiséget adagoljunk tehenenként. 
 
Az eredmény: 
 

� A napi takarmányadag energiatartalma egyrészt több tejmennyiség termelését teszi 
lehetővé, másrészt csökkenti a saját test mobilizációját a kritikus időszakban. 

� Magas energia áll rendelkezésre a vékonybélben →→→→  csökken a saját testtömeg 
mobilizáció. 

� A lenmagdara Omega 3 zsírsavtartalma pozitív hatással van a termékenységre és az 
egészségi állapotra 

� Tıgyegészségügyi helyzet javulása 
� Alacsonyabb állatorvosi költségek 
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Szeretne több tejet termelni alacsonyabb testzsír-mobilizáció 

mellett? 

A tejzsír mintegy 50 %-a takarmány felhasználásból és testtartalékok leépítésébıl, azaz a 
bendıbıl származik. A tejzsír másik hányada a mirigyek sejtjeibıl kerül folyamatosan, 
teljeskörően újból felépítésre. Meghatározott zsírsavak azonban abban a helyzetben vannak, 
hogy az enzimrendszerbe való beavatkozásuk által a tejzsír ezen újbóli szintézisét 
megakadályozzák. A zsír szintézisének megakadályozásáért a konjugált (egyesített, 
összekötött) zsírsavak és különösen a konjugált linolsavak (CLA)  a felelısek. A bendıben 
lévı mikroorganizmusok is mindenekelıtt alacsony pH-értékek mellett többszörösen telítetlen 
zsírsavakból konjugált zsírsavakat állítják elı. Többek között ez a magyarázata annak, hogy 
miért csökkent a tej zsírtartalma bendı acidózis (savbıség, savtermékek kóros elszaporodása, 
az alkáli tartalék csökkenése) esetében. Alacsony zsírtartalmak esetében a tehenek a tej által 
kevesebb energiát választanak ki. Ez ahhoz vezethet, hogy a tehenek energiaháztartása 
korábban kerül egyensúlyba és ez a termékenységre pozitív hatást gyakorol.  Ezek után 
egyértelmő az is, hogy csökkentett zsírtartalmú de több tej termeléséhez a tehénnek kevesebb 
energiára van szüksége, mint elıtte. 
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