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Umíme nakrmit bachor!

NON GMO doplňkové krmivo, zdroj nebílkoviného dusíku (NPN) pro přežvýkavce
s obsahem 78 % mikrokapslované močoviny pokryté polymery pro bachorovou
mikroﬂóru s pozvolnou rozpustností a kontrolovaným uvolňováním.

www.mrazagro.cz

NUTRIBOS 78
Umíme nakrmit bachor!
NON GMO doplňkové krmivo, zdroj nebílkoviného dusíku (NPN) pro přežvýkavce
s obsahem 78 % mikrokapslované močoviny pokryté polymery pro bachorovou
mikroﬂóru s pozvolnou rozpustností a kontrolovaným uvolňováním.

NutriBos 78 je doplňkové krmivo, zdroj nebílkoviného dusíku. Nutribos není standardní
močovina ale tzv. obdukovaná močovina vyráběná za použití nových technologií. Obsahuje
mikrokapslovanou ureu obalenou potahem z palmového tuku. Ta svým pomalým
uvolňováním zajišťuje bakteriím v bachoru přežvýkavců dusík (N). Díky vysoké koncentraci
dusíku umožňuje jednodušší zvýšení úrovně mikrobiálního proteinu. Použití
Nutribosu u vysokoužitkových krav i u výkrmu býků dává více prostoru pro energetické
komponenty v krmné dávce.
Složení:
Mikrokapsle močoviny postupně obalované palmovým tukem a vápencem
Výhody:
• NON GMO krmivo
• Vynikající zdroj dusíku pro bachorovou mikroflóru s postupným uvolňováním
a hydrolýzou (až 8 hod.)
• Dusík je v nebílkovinné formě močoviny s vysokou stravitelností pro ruminální
bakterie
• Využití dusíku je po celou dobu trávení
• Využití zejména pro vysokoužitkové dojnice, ale i pro ostatní přežvýkavce
(skot, ovce a kozy)
• Ochrana uvolňování dusíku předčí v účinnosti močovinu bez ochrany
(rozpustnost močoviny bez ochrany je cca 15 minut)
• Při krmné dávce 160 g na dojnici a den odpovídá ekvivalentu až 1 kg sójového
šrotu, nebo 1,5 kg řepkového šrotu
• Stravitelnost více než 95 %
• Ekvivalent bílkoviny z nebílkoviného dusíku min. 230 %
• Vhodné pro výrobny krmných směsí i k přímému zkrmování TMR
• Vyšší využitelnost krmiva při dostatečném přísunu energie má vliv i na vyšší
koncentraci bílkovin a tuků v mléce
• Struktura jsou jemné kulovité mikrokapsle
• Výhodně lze kombinovat i s ostatními krmivy, zejména s řepkovým šrotem,
pivovarskými kvasnicemi a melasou

Průměrné analytické hodnoty:
NON GMO
Hrubý protein
(Ekvivalent
bílkoviny z NPN min.)

230 %

Hrubé oleje a tuky

6,00 %

Sušina

99,00 %

Dusík
NEL

37,00 %
4,60 MJ/kg

Doporučené dávkování:
Dojnice: 100 – 220 g na kus a den
Výkrmový hovězí dobytek: 50 - 200 g
na kus a den
Ostatní přežvýkavci: 20 g na 100 kg
tělesné hmotnosti
Přesná dávka by měla být určena po poradě
s výživářem.

Nevýhody standardní močoviny:
• Příliš rychlé vstřebávání
• Velké množství amoniaku v krvi
• Zdraví nebezpečná při
předávkování

Použití:
Pro přežvýkavce s plně rozvinutými předžaludky. Používá se pro přímé zkrmování
zamícháním do TMR i do krmných směsí pro dojnice a ostatní přežvýkavce (skot,
ovce a kozy). Z celkového obsahu přijatého dusíku, by měl močovinový dusík tvořit
maximálně 30 %.

Balení a trvanlivost:
Pytle 25 kg, trvanlivost 12 měsíců od data výroby

Pro objednávky kontaktujte svého obchodního zástupce, vybrané odborné výživáře nebo se obraťte přímo na obchod@mrazagro.cz
Jiráskova 201, 388 01 Blatná
tel.: 383 422 365
blatna@mrazagro.cz

Klikatá 353/3, 150 00 Praha 5
tel.: 603 255 891
praha@mrazagro.cz

www.mrazagro.cz

Červená Řečice 25, 394 46
tel.: 565 398 211
recice@mrazagro.cz

