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Protože kvasnice jsou EXTRA!

protein
40%

Proteinovo - energetické doplňkové

krmivo s vysokou stravitelností

a účinností pro přežvýkavce

s obsahem nejkvalitnějších

pivovarských kvasnic a močoviny.
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NON GMO

Sušina 90,50 %

Hrubý protein 40,00 %

Hrubé oleje a tuky 1,80 %

Hrubá vláknina 10,00 %

Hrubý popel 8,70 %

Lysin 1,70 %

Methionin 0,60 %

Metionin + cystein 1,11 %

Threonin 1,36 %

PDIA 82,50 g/kg

PDIN 195,10 g/kg

PDIE 124,00 g/kg

MEs 10,00 MJ/kg

NEL 5,90 MJ/kg

Ca 10,50 g/kg

P 10,50 g/kg

Na 4,00 g/kg

Mg 4,30 g/kg

Vit.E 10,53 mg/kg
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Složení: 
sušené pivovarské kvasnice, řepkový extrahovaný šrot, pšeničné otruby, 
krmný vápenec, krmná sůl, doplňkové látky: močovina a její deriváty

Proč krmit EXTRAMIX UREA?
• Doplňuje esenciální aminokyseliny – zejména lysin, methionin, cystein
• Zvyšuje biologickou hodnotu obsahem vitaminů skupiny B – B1 thiamin, 

B2 riboflavin, B6 pyridoxin, B3 kyselina pantotenová, B12 cobalamin
• Navyšuje množství specifických makroprvků (P fosfor, Ca vápník) a mikro-

prvů (Fe železo, Cu měď, Zn zinek)
• Doplňuje krmnou dávku vysoce kvalitními ryze organickými přirozenými 

proteiny i nebílkovinným dusíkem ve formě technicky čisté močoviny
• Má příznivý vliv na reprodukci
• Působí na zvýšení produkce mléka, přírůstku u výkrmu
• Vhodné pro krmení a výživu v režimu NON GMO
• Působí jako pufr
• Příznivě ovlivňuje bachorovou mikroflóru a částečně funguje i jako  

by-passové krmivo 

Použití:
Pro přímé zkrmování i do krmných směsí pro výživu a krmení pouze přežvý-
kavcům s plně vyvinutými předžaludky, zvláště pro vysokoužitkové dojnice 
v období laktace a výkrm býků od 6 měsíců stáří. Zkrmování močoviny až po 
maximální dávku musí probíhat postupně a maximální dávka musí být krmena 
v krmné dávce s dostatečným zastoupením lehce stravitelných sacharidů s níz-
kým obsahem rozpustného dusíku. Maximálně 30 % celkového dusíku v denní 
krmné dávce by mělo pocházet z močoviny-N.

Doporučené dávkování:
Skot - maximální dávka je 4 kg na 1 VDJ a den

Balení:
25 kg pytle, big bag, volně ložené

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

www.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

Červená Řečice 25, 394 46
tel.: 565 398 211

recice@mrazagro.cz

Analytické složky:


