KUKUŘIČNÉ MLÁTO WET FIBRE
ANALYTICKÉ SLOŽKY

SLOŽENÍ

Kukuřičné mláto Wet Fibre dodávané společností Mráz Agro CZ vzniká
jako vedlejší produkt zpracování kukuřice při výrobě bioethanolu. Po
prosetí kukuřice je z kukuřičné vlákniny rozkládán škrob za použití
vody a enzymu amylázy. Po odstředění vzniká druhotný produkt,
kvalitní vlhké objemné krmivo na bázi kukuřice s vysokým obsahem
energie i bílkovin.

Sušina

PROČ KRMIT WET FIBRE

Cukr
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomicky výhodný zdroj energie a bílkovin
Zvlhčuje a zchutňuje krmnou dávku
Dodáváno již ošetřené konzervantem
Zařazením nevzniká nutnost doplňovat NL ani energii kvůli
vyrovnání bilance
Výrazné laktogenní účinky
Vliv na produkci, reprodukci a vitalitu zvířat
Díky obsahu kukuřičného glutenu zvyšuje obsah bílkovin v mléce
Snadno silážovatelné a uchovatelné
GMP+ a Non-GMO
Ověřená potravinářská kvalita bez mykotoxinů
Nabaluje na sebe suché částice TMR a tím zabraňuje separaci
Vysoká stravitelnost

POUŽITÍ

• Pro přežvýkavce a prasata jako zdroj energie a bílkovin
• V čerstvém stavu pro okamžité zkrmování
• V silážovaném stavu pro dlouhodobé zkrmování

na kus a den

3 - 8 kg
na kus a den

V 1 kg sušiny
Hrubý protein

14,00 %

Tuk

4,70 %

Škrob

18 %
2,57 %

Vláknina

16 %

Popel

1,20 %

BNLV

69,50 %

NEL

7,00 MJ/kg

PDIA

29,07 g/kg

PDIN

82,12 g/kg

PDIE

90,47 g/kg

NDF

55,40 %

ADF

14,31 %

Aminokyseliny
Lysin

0,48 %

Methionin

0,22 %

Cystin

0,26 %

Threonin

0,55 %

Mykotoxiny

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

4 - 8 kg

37 %

3-5%

Aflatoxiny

<0,002 mg/kg

Ochratoxiny (OTA)

<0,002 mg/kg

Deoxynivalenol (DON)

<0,05 mg/kg

Zearalenon (ZEA)

<0,01 mg/kg

Kukuřičné mláto Wet Fibre je krmná surovina, uvedené hodnoty jsou průměrné,
naměřené hodnoty se mohou mírně lišit v závislosti na vstupním materiálu.

v sušině
krmné dávky

.
Pro objednávky kontaktujte svého obchodního
zástupce, vybrané odborné výživáře nebo se obraťte
přímo na obchod@mrazagro.cz

Mráz Agro CZ, s. r. o.
Jiráskova 201, 388 01 Blatná
383 422 365
info@mrazagro.cz

Klikatá 353/3, 150 00 Praha
603 255 891
info@mrazagro.cz

Červená Řečice 25, 394 46
565 398 211, 565 398 213
info@mrazagro.cz

www.mrazagro.cz

