
جایگزین شیر گوساله روماک ام پی ترکیب ویژه ای از مواد اولیه بر پایه شیر و سایر مواد مغذی مورد نیاز گوساله ها از شروع 
فاز تغذیه مایع تا زمان شیرگیری می باشد. استفاده از مواد اولیه با کیفیت و فرموالسیون مناسب از ویژگی های  جایگزین 
شیر روماک ام پی است. با استفاده از سیستم های همگن سازی و  کاهش اندازه چربی در فرآیند تولید روماک، این ترکیب 
در دمای پایین تر نیز دارای حاللیت می باشد که از لحاظ استفاده عملی می تواند دارای اهمیت ویژه ای باشد. از نکات ویژه در 

تولید روماک ام پی انجام آزمایش های مداوم کلیه مواد اولیه و محصول در فرایند تولید می باشد.

پروتئین
( بوده که قابلیت هضم باالیی در تغذیه   از پروتئین های شــیر ) شیرخشــک اســکیم و آب پنیر

ً
پروتئین  روماک ام پی تماما

گوساله هایجوان دارند.

چربی
قابلیــت هضــم چربــی در گوســاله هــای جوان بســتگی به طول زنجیره اســید چرب و نســبت بین اســیدهای چرب اشــباع و 
غیراشــباع دارد. روغن اســتفاده شــده در روماک ام پی، مخلوطی از روغن های گیاهی می باشــد که دارای اســیدهای چرب با 

زنجیره کوتاه و متوسط با قابلیت هضم باال هستند.

موادمعدنی
موادمعدنی استفاده شده در روماک به صورت ترکیبات آلی )کیالته( بوده که قابلیت جذب بهتری نسبت به فرم معدنی آن دارد. 

ویتامین
ویتامین های A، D، E و ویتامین های گروه B  در جایگزین شیر  روماک ام پی جهت تاثیر بهینه محصول افزوده شده است. 
جایگزین شــیر روماک حاوی پروبیوتیک  پری بیوتیک و محرک های رشــد می باشــد که با تعدیل  و حمایت  فلور میکروبی  
مطلوب دستگاه گوارش مانع از ایجاد کلونی باکتری های مضر شده و بروز بیماری های  گوارشی )اسهال( را کاهش می دهد.

خصوصیات ویژه روماک
     تهیه شده از مواد اولیه با کیفیت مطلوب

     حاللیت باال 
     استفاده از پروتئین های  شیر

     فیبر پایین )کمتر از 0.1 (
     وجود ویتامین ها، اسیدهای آمینه ضروری و مواد معدنی بیشتر نسبت به شیر

     حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک و محرک های رشد
IBR جلوگیری از انتقال برخی بیماریها مانند یون و     

      مقرون به صرفه

ین شیر جایگز
وماک ام پی   ر
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دستورالعمل تغذیه جایگزین شیر گوساله روماک ام پی
     روماک ام پی را می توان از روز پنجم در تغذیه گوساله استفاده نمود.

     روماک ام پی را به نسبت 1 به  7-8 )با توجه به نظر کارشناس تغذیه( با آب     مخلوط نمایید.
     آب تمیز و کافی به صورت آزاد در اختیار گوساله قرار دهید.

     زمانی که میزان ماده خشک مصرفی گوساله به حدود 1 تا 1.5 کیلوگرم رسید می توان مصرف روماک ام پی را قطع نمود.
     بسته بندی شده در پاکتهای سه الیه 25 کیلویی با ماندگاری 12 ماهه.

میزان مصرف جایگزین شیر گوساله روماک ام پی
(سن مقدار مصرف روزانهدفعات شیر دهیمقدار تغذیه در هر وعده )لیتر

حداکثر مصرف آغوز23-1/3روز اول
4/5 لیتر شیر1/53روز 2-4

23روز5-7
6لیتر جایگزین شیر روماک ام پی

)  )750 گرم جایگزین شیر

42-3هفته 2-9
8-6لیتر جایگزین شر روماک ام پی

) )1000-750 گرم جایگزین شیر

41-3هفته 10-12
4-3یتر جایگزین شر روماک ام پی

) )500-375 گرم جایگزین شیر

آنالیز روماک ام پی
22%پروتئین

18%چربی
0/1%فیبر

9%خاکستر
4%رطوبت

ویتامین و عماصر کمیاب در هر کیلو گرم روماک ام پی
A 60.000ویتامین IU/Kg
D3 5.700ویتامین IU/Kg
E 500ویتامین mg/Kg
C 300ویتامین mg/Kg

B1 20ویتامین mg/Kg
B2 10ویتامین mg/Kg
B6 8ویتامین mg/Kg
B12 100ویتامین Kg 

K 3ویتامین mg/Kg
 Kg 200بیوتین

mg/Kg 1فولیک اسید
mg/Kg500کولین کلراید

mg/Kg 50نیاسین
mg/Kg 25پانتوتنیک اسید

  )CFU/Kg( 109 1/28 پروبیوتیک
mg/Kg 100آهن
mg/Kg 10مس
mg/Kg 50منگنز
mg/Kg 120روی 

mg/Kg 0/5کبالت
mg/Kg 0/5ید

mg/Kg 0/3سلنیوم
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