APROS s.r.o.
Káranice 25
503 66 KÁRANICE
E-mail: aproshk@apros.cz, www.apros.cz

Mléčné krmné směsi
Minerálně vitamínová krmiva
Solné a minerální lizy Biosaxon
Poradenství a služby v zemědělství

IN-FAT 84
Krmná surovina
Kyselina palmitová 44 %, olejová 40 %, linolová 9,5 %,
stearová 5 %, myristová 1,5 %.
IN-Fat 84 je zdroj energie, zakládající se na mastných kyselinách s palmovým olejem
Specifikace produktu:
Popis

mastné kyseliny s palmovým olejem vážící kalcium (zmýdelněné kalciem)

Název

IN-Fat 84

Typ

palmový tuk zmýdelněný s kalciem

Zápach a chuť

obvyklé

Vzhled

světlehnědé barvy, sypký granulát

Analýza:
Surový tuk
Surová popelovina
Kalcium
Vlhkost

Složení mastných kyselin:
C14 kyselina myristová
C16 kyselina palmitová
C18 kyselina stearolová
C18:1 kyselina olejová
C18:2 kyselina linolová
Energetická hodnota:
Struktura/forma produktu:

84,0 %
12,0 %
9,0 %
5,0 %

1.5 %
44.0 %
5.0 %
40.0 %
9.5 %
23 MJ NEL
30 MJ ME
sypký granulát

Použití:
IN-Fat 84 je zdroj energie, který je k dispozici až ve slezu a v tenkém střevě přežvýkavce. IN-Fat 84
Byl vyvinut pro zkrmování vysoko produktivních přežvýkavců.

Balení
25 kg pytel /1200 kg na paletě, nebo volně v B.B. / 1 200 kg.
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INFORMACE O PRODUKTU
IN-FAT 84 je založen na vysoce stravitelných mastných kyselinách s palmovým tukem. Výrobek byl
proto vyvinut jako vysoce účinné, energetické doplňkové krmivo pro krmení vysoko produktivních
přežvýkavců.
IN-FAT 84 obsahuje 84 % přírodní mastné kyseliny s palmovým tukem, která nemá negativní vliv na
život bachorových bakterií a procesy v bachoru.
Flóra bachoru není výrobkem IN-FAT 84 ovlivněna nebo narušena. Hodnota pH v bachoru zůstává
optimálně nastavena. Zvířata mají optimální žravost. Plodnost a zdraví zvířat jsou podpořeny.
Použití- dávkování IN-FAT 84:
Množství IN-FAT 84 – dle doporučení a výpočtu KD našim specialistou. IN-FAT 84 lze zamíchat do
TMR, nebo do krmných směsí.
Výhody výrobku IN-FAT 84:
•

Bezpečný chráněný tuk bez negativního vlivu na zažívání bachoru

•

Vysoce stravitelný zdroj energie

•

Výhodná a účinná metoda zajištění energetického zásobení dojnic

•

Dodaná energie zabraňuje problémům při březosti a poruchám látkové výměny (acidóza,
acetonemie)

•

Zvýšení obsahu tuku a proteinu v mléce

•

Použití možné v negranulovaných a granulovaných krmivech

Váš dodavatel:
APROS s.r.o., Káranice 25,503 66
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
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