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Bílkovinně – stimulační krmná surovina 
se specifickým zastoupením bílkovin, minerálních látek, 

vitaminů, enzymů a aromatických látek

To nejlepší ze sladovny



SLADOVÝ KVĚT

SLOŽENÍ
ANALYTICKÉ
SLOŽKY V SUŠINĚ

POUŽITÍ

DOPORUČENÁ KRMNÁ DÁVKA

VÝHODY

Sladový květ je krmná surovina vzniklá klíčením sladovnického ječmene. 
Obsahuje kořínky a klíčky, i jemný podíl obilovin, slupek a malých zrn sladu.

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

Granule, volně loženéZPŮSOB DODÁNÍ

Mráz Agro CZ, s. r. o.

Pro přímé zkrmování i do krmných směsí pro přežvýkavce, koně, prasata a drůbež.

Dojnice   1,5 - 2,5 kg/ks
Mladý skot do 1 roku 0,5 – 1,0 kg/ks
Mladý skot nad 1 rok 1,0 – 2,0 kg/ks
Telata   0,25 – 0,5 kg/ks
Koně   1,0 – 2,0 kg/ks
Prasata 20–50 kg  0,2 – 0,3 kg/ks
Prasata 50–100 kg 0,3 – 0,5 kg/ks
Prasnice   0,25 – 0,75 kg/ks

• NON GMO krmivo
• Má vysoký obsah esenciálních aminokyselin, zejména lysin, metionin, cystin, 

tryptofan, treonin
• Je zdrojem vitaminů A1, A2, B1, B2, B6, C, D, E, kyseliny pantotenové, kyseliny 

nikotinové, nikotinamidu, biotinu, inositolu, kyseliny p-aminobenzoové, 
Lactobacilu cassei faktoru, rhizopterinu. Byly zjištěny i organické kyseliny – 
jablečná, aspartová, jantarová, octová, propionová, citronová a vyšší mastné 
kyseliny, polyetanoly, cholesterin, olejové látky, pryskyřice, vosky a cukry

• Obsahuje proteolytické a amylolytické enzymy
• Zdroj minerálních látek, zejména fosforu P
• Vhodný především pro stimulaci dojnic v období laktace (ne více než 10-15 % 

z denní dávky sušiny) a pro prasnice
• Opatrnost vyžaduje krmení vysokobřezím zvířatům
• Dietetické krmivo pro přímé zkrmování i do krmných směsí pro dojnice, 

prasata i ostatní hospodářská zvířata
• Jedná se o chutné krmivo, působí aromaticky a podporuje příjem dalších 

krmiv

www.mrazagro.cz

Sušina 90–95 %

Hrubý protein 25 %

Hrubé tuky a oleje 1,5 %

Hrubý popel 6,6 %

Hrubá vláknina 15 %

Celkové cukry 1,5 %

Škroby 9 %

ADF 167 g/kg  

NDF  481 g/kg

PDIN 180 g/kg

PDIE 112 g/kg

NEL 6,65 MJ/kg

NEV 6,71 MJ/kg

Lysin 12,9 g/kg

Metionin 3,8 g/kg
Metionin + cystin  
6,8 g/kg 6,8 g/kg

Tryptofan 3,4 g/kg

Ca 2,1 g/kg

P 7,5 g/kg

Jiráskova 201, 388 01 Blatná
383 422 365, 383 421 480
blatna@mrazagro.cz

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

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


