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HUBERTIN byl vyvíjen a testován ve spolupráci s předními odborníky oddělení výživy
a krmení zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi na jedné straně,
a profesionálními lovci, myslivci a chovateli na straně druhé. Při skládání receptury byly
využity více než dvacetileté zkušenosti se zkrmováním vedlejších produktů potravinářské
výroby společnosti Mráz Agro CZ. Odbornost a snaha dosáhnout co nejlepších výsledků
tak daly za vznik doplňkovému krmivu přikrmovaném i v rekordních oborách České
republiky. HUBERTIN je vyráběn ryze českou společností a mezi jeho přednosti patří také
šetrnost k životnímu prostředí. Receptura z větší části využívá výživově velmi hodnotné
vedlejší produkty potravinářské výroby těch nejtradičnějších českých podniků jako
jsou pivovary (sušené pivovarské kvasnice), sladovny (sladový květ) či cukrovary (cukrovarské řízky). Není náhodou, že ty nejkvalitnější suroviny najdeme právě u nás doma.
HUBERTIN získal na výstavě Země živitelka 2017 ocenění Zlatý klas.
Průměrné analytické hodnoty:
Výhody:
• Zdroj esenciálních aminokyselin, zejména lysinu,
metioninu, cystinu, tryptofanu a treoninu
• Zvyšuje biologickou hodnotu obsahem vitaminů
hlavně skupiny B, ale i A, C, D, E
• Obsahuje proteolytické a amylolytické enzymy
• Zdroj minerálních látek P, Ca, Na, Fe, Cu, Zn
• Působí stimulačně a podporuje imunitní systém
• Ovlivňuje vývoj kůže, spárků, paroží, toulců a srsti
• Dietetické krmivo obsahuje vysoce stravitelnou
vlákninu, škroby i jednoduché cukry
• Příznivě ovlivňuje reprodukci, kondici, vitalitu
i zdraví zvěře

Složení:
• Pivovarské kvasnice
• Sladový květ
• Pivovarské mláto
• Cukrovarské řízky
• Oves a pšenice
• Pšeničné otruby
• Krmný vápenec a sůl

NON GMO
Vlhkost

11,5 %

Hrubý protein

16,0 %

Hrubá vláknina

9,2 %

Hrubé tuky a oleje

2,6 %

Hrubý popel

7,5 %

Ca

9,3 g/kg

P

5,2 g/kg

Na

8,1 g/kg

MEs

11,33 MJ/kg

Použití:
Pro přímé zkrmování u spárkaté zvěře jako doplněk krmné
dávky společně s kvalitním senem, čerstvou nezávadnou
vodou a minerálními a solnými lizy
Doporučené dávkování na kus a den :
Srnec, muflon
0,25 – 0,75 kg
Daněk 		
0,75 – 1,50 kg
Jelen 		
1,50 – 2,50 kg
Balení :
25 kg pytel

pro rybáře

HUBERTIN krmí Lesy České republiky v Oboře Sedlice

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

