
PIVOVARSKÉ
MLÁTO SUŠENÉ

www.mrazagro.cz

Proteinové krmivo s vysokým obsahem dusíkatých látek, vysokou stravitelností živin, 
příznivými dietetickými účinky a specifickou výživovou hodnotou. 

Pro své laktogenní účinky je vhodné pro výživu a krmení 
zejména vysokoužitkových dojnic.

Tradiční krmivo v netradiční formě

Stabilní dodávky 
po celý rok

V létě se nezkazí,
v zimě nezmrzne

Snadná manipulace 
a skladovatelnost



PIVOVARSKÉ MLÁTO SUŠENÉ

SLOŽENÍ

POUŽITÍ

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

VÝHODY

Pivovarský výrobek, který se skládá ze zbytků sladu, nesladovaných obilovin 
a jiných škrobnatých výrobků, které mohou obsahovat určité částice chmelu. 
Úprava granulací.

0,9 - 1,8 kg
na kus a den

0,5 - 1,4 kg
na kus a den

0,2 - 0,6 kg
na kus a den

4 - 8 g
na kus a den

3 - 5 %
v sušině

krmné dávky

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

Big Bag: 1.000 kg
Pytel: 25 kg
Hobby: 5 kg

ZPŮSOB DODÁNÍ

Mráz Agro CZ, s. r. o.

• Do krmných dávek pro přežvýkavce, prasata, ovce a drůbež jako zdroj vysoce 
využitelného proteinu

• Doba trvanlivosti 6 měsíců

• NON GMO krmivo
• Podporuje tvorbu mléka s vysokým podílem mléčných složek
• Vhodný doplněk do krmné dávky s převahou kukuřice k vyrovnání  

proteino-glycidového poměru
• Dietetické krmivo obsahující esenciální aminokyseliny, škroby a jednoduché cukry 

podporující bachorovou mikroflóru
• Vliv na produkci, reprodukci a vitalitu zvířat
• Snadná skladovatelnost v big bagách, prostorově nenáročné, výhodná  

granulovaná forma výrobku
• Vhodné jako náhrada čerstvého mláta v obdobích, kdy čerstvé mláto není
• Zaručení stability krmné dávky bez ohledu na sezónnost výroby v pivovarech
• Zvyšuje sušinu krmné dávky při mokrých silážích a senážích
• Vhodné pro všechny druhy zvířat, především pro dojnice

www.mrazagro.cz

ANALYTICKÉ
SLOŽKY V SUŠINĚ
Sušina 90 %

Hrubý protein 245,00 g/kg

Hrubé tuky a oleje 80,00 g/kg

Hrubý popel 20,00 g/kg

Hrubá vláknina 156,00 g/kg

Sacharidy 19,50 g/kg

Škroby 43,80 g/kg

Ca 3,29 g/kg

P 4,40 g/kg

Lysin 9,70 g/kg

Metionin 4,50 g/kg

Cystin 4,70 g/kg

Treonin 6,90 g/kg

Jiráskova 201, 388 01 Blatná
383 422 365, 383 421 480
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


