PROTECT Plus
Pasza dla zwierząt z rozwiniętym żwaczem.
Aminokwasy dla produkcji mleka i budowy
organizmu!
Jak powstaje Protect Plus?
Materiałem wyjściowym są poekstrakcyjna śruta sojowa,
poekstrakcyjna śruta rzepakowa „00“, makuch palmowy oraz
mocznik. Komponenty tej mieszanki w procesie produkcji
zostają poddane fizycznej obróbce w ten sposób, że zmienia
się rozpuszczalność białek materiału wyjściowego.
W wyniku reakcji powstających w procesie rozpuszczania oraz
peletowania następuje spowolnienie rozkładu mocznika,
zwiększa się udział azotu oraz ilość tzw. „szybkiej energii“
wykorzystywanej przez mikroorganizmy żwacza (7,2 MJ NEL).
Korzyści dla krowy mlecznej:
- wysoki udział wolno rozpuszczalnego mocznika jest
ekonomicznym źródłem białka dla bakterii;
- kombinacja czterech składników białkowych dostarcza dużej
ilości aminokwasów na produkcję mleka i budowy organizmu;
- pasza jest smaczna przez co chętnie pobierana w dawkach
TMR;
- strawność aminokwasów wynosi 90%;
- aż 350 gramów białka nXP w 1 kg Protect Plus (wystarcza na
produkcję blisko 4 kg mleka);
Stosowanie:
- zadawanie należy rozpocząć w ilości 1kg na zwierzę
na dzień;
- mieszanka paszowa Protect Plus jest szczególnie polecana do
wzbogacenia racji dla krów mlecznych o przewadze zbóż i
kukurydzy;
- podawać jako komponent w dawce TMR. Maksymalnie w ilości
4 kg na dzień w okresie laktacji;
- dla krów zasuszonych oraz w okresie tranzytowym podawać
maksymalnie 1 kg na sztukę na dzień;
- należy zadawać zwierzętom z rozwiniętym żwaczem
(nie podawać cielętom do 120 dnia życia).

Zawartość:
Białko surowe
UDP
nXP
RNB

41 %
60 %
350 g
10 g

Tłuszcz surowy
Włókno surowe
NDF
ADF
Skrobia + Cukier
Popiół

4,1 %
9,7 %
290 g
180 g
11,5 %
5,8 %

Wapń
Fosfor
Sód
Magnez
Lizyna
Metionina
Treonina
Tryptofan
Strawność
aminokwasów
NEL

0,43 %
0,76 %
0,02 %
0,38 %
0,33 %
0,60 %
1,40 %
0,45 %
90 %
.
7,2 MJ

Skład:
Śruta sojowa chroniona
Śruta rzepakowa chroniona;
makuch palmowy chroniony,
mocznik
Sprzedaż: tylko luz,
wyłącznie 24 tony, pelet 3 mm

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008

Lebensmittelhygiene

HACCP
Regelmäßige freiwillige
Überwachung

