
یکی از مهمترین مسائل مدیریتی که در صنعت پرورش گاو با آن رو به رو هستیم و تاثیر زیادی بر بازده 
اقتصادی این صنعت دارد بحث پرورش گوســاله اســت. افزایش پتانســیل گله، حتی حفظ آن منوط به 
اجرای یک برنامه صحیح پرورش گوساله است. در این میان  مدیریت تغذیه گوساله ها از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اســت. مکمل شــیر گوســاله روماک اکســترا به منظور تغذیه در فارم هایی که جهت تغذیه 
گوســاله هــای خــود از شــیر کامــل و یا شــیر غیر قابــل فروش اســتفاده می کنند، فرموله شــده اســت. از 
مهمترین ویژگی های این محصول حاللیت مناســب، دارا بودن ترکیبات اشــتها آور و غنی از ویتامین و 
مواد معدنی می باشد. روماک اکسترا یک مکمل محلول در شیر است که تمامی ویتامین های محلول 
در چربی و ویتامین های گروه B از یک سو و مواد معدنی  به ویژه آهن، روی، مس و منگنز را دارا می باشد 
که به صورت فرم آلی )کیالته( تامین شده است. همچنین روماک اکسترا حاوی پروبیوتیک و پری بیوتیک 
می باشــد که با تامین فلور طبیعی دســتگاه گوارش مانع از رشــد پاتوژن ها در دســتگاه گوارش خواهد 
شــد. روماک اکســترا دارای حاللیت مناسب می باشد که جهت افزایش خوراکی، ترکیبات طعم دهنده و 
اشتها آور به آن اضافه شده است.  یزان ویتامین های A و D و E در شیر گاو کافی نمی باشد و کمبود این 
ویتامین ها باعث بروز مشکالتی در رشد و سالمتی گوساله های شیرخوار می شود.  از طرفی میزان تولید 
ویتامین های گروه B در گوساله های تازه متولد شده بدلیل توسعه نیافتن کامل دستگاه گوارش کافی 
نیســت. لذا در روماک اکســترا این مشــکل با اضافه نمودن ویتامین های گروه B و ویتامین های A و D و 

E بر طرف شده است. 

     میزان مصرف روماک اکسترا  15 تا 25 گرم به ازای هر لیتر شیر توصیه می شود. 
     مدت زمان نگهداری روماک اکسترا : 12 ماه پس از تولید

عــالوه بــر ویتامیــن هــای مذکور،حــاوی ویتامیــن هــای  تیامیــن ، ریبوفالویــن ، نیاســین پانتوتنیــک، اســید 
پیریدوکسین، فولیک اسید ، کوباآلمین ، بیوتین ، کولین کلراید  منادیون، آنتی اکسیدان و مواد معدنی، ترکیب 
آهن )فرم کیالته(،  روی )فرم کیالته(  منگنز )فرم کیالته( ، مس )فرم کیالته(، کبالت )سولفات کبالت( ، ید )یدات 

کلسیم( و فرم سولفاته و  پروبیوتیک CFU/Kg می باشد. 

وماک اکسترا ر

آنالیز روماک اکسترا
12%پروتئین

2%چربی
0/1%فیبر

15%خاکستر
4%طوبت

A ویتامینIU/Kg250000
D3 وینامینIU/Kg250000

EویتامینIU/Kg2000
C ویتامینIU/Kg2500

mg/Kg2/0سلنیوم
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