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APROSMel 
Doplňkové melasové tekuté krmivo pro skot 

 
„Tři v jednom“ - rychle rozpustná energie a dusíkaté látky pro funkci bachoru a pro tvorbu mléka, 
vyvážená směs cukru a rychle rozpustného dusíku zajišťuje optimální využití bachorovými bakteriemi. 
Ideální tekuté homogenizované krmivo - RYCHLE DOSTUPNÁ ENERGIE 
 
Užití: Doplnění chybějícího cukru v krmné dávce. Náhrada škrobu, obilovin a propylenglykolu. 
 
Doporučené dávkování: 0,5 – 1,5 kg/ks/den. 
 
Složení: melasa řepná, glycerol, vináza. 
 
Analytické složky (v sušině): (průměrné hodnoty) 
Vlhkost   34,00 % 
Veškerý cukr  40,00 % 
Hrubý protein  12,70 % 
Hrubý popel    8,50 % 
Hrubá vláknina    0,20 % 
Hrubé oleje a tuky   0,20 % 
Sodík     1,50 % 
NEL     8,60 MJ/kg 

 
• dva zdroje energie v tekuté formě; energie rychle fermentovatelná bachorovou mikroflórou. 
• zdroj 6-uhlíkatých cukrů, které v krmné dávce chybí,  ZDROJ BÍLKOVIN. 
• tekutá rychle rozpustná forma proteinu pro bachorovou mikroflóru, ZDROJ VAŠICH ÚSPOR 
• podporuje příjem sušiny v krmné dávce. 
• zvyšuje stravitelnost vlákniny. 
• zchutňuje krmnou dávku. 
• snižuje prašnost celkové krmné dávky, tedy ztrátovost. 
• snižuje produkci kyseliny mléčné v bachoru - eliminace acidózy. 
• představuje náhradu obilí. 
• zvyšuje mléčnou užitkovost. 
• zlepšuje zdravotní stav. 
 

100 % NATURAL - NON GMO     
 
 
 
Váš dodavatel:  
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tel.:  495 480 564, Fax: 495 480 563, web.: www.apros.cz   e-mail : aproshk@apros.cz  
mobil: 777 338 622,   608 922 892.  Registrační č.: alfa CZ800541-01 

mailto:aproshk@apros.cz
http://www.apros.cz/
http://www.apros.cz/
mailto:aproshk@apros.cz


 

APROS s.r.o. Mléčné krmné směsi 
Káranice 25 Minerálně vitamínová krmiva 
503 66 KÁRANICE Solné a minerální lizy  
E-mail: aproshk@apros.cz,  www.apros.cz  Poradenství a služby 

v zemědělství 
 

IČO 47455098 č.ú.: 5011042006/2600 tel: 495 480 564  
DIČ CZ47455098 www.apros.cz fax:495 480 563 

 

mailto:aproshk@apros.cz
http://www.apros.cz/

