
Druh zvířete Obecný návrh dávkování
dojnice 5 až 50 g MIXTANE PRO / den

v růstu 0,5 až 4 g MIXTANE PRO / den 
na 100 kg živé váhy u rostoucích kategorií

dojená koza 1 až 8 g MIXTANE PRO / den

MIXTANE
PRO
Rychlý nástup laktace
MIXTANE PRO zvyšuje dojivost na začátku 
laktace, zkvalitňuje trávení aminokyselin 
v  tenkém střevě a  zlepšuje využitelnost 
proteinu z  krmiva. Tento krmný doplněk 
obsahuje složky přírodního původu, pečlivě 
vybírané pro zaručení vysoké kvality.

Ochrana proteinů
MIXTANE PRO je metoda ochrany bílkovin 
v krmivu založená na taninech získávaných 
z  jedlého kaštanu a  vybraných esenciálních 
olejích – surovinách, které jsou zcela přírodní 
a fungují jako ochrana proteinu v krmivu. 

Podmínky a dávkování

Kontaktujte nás Výživový specialista:
+420 606 782 880 www.servisprofarmu.cz

info@servisprofarmu.cz

PRÍSADA DO KRMIVA

Zvyšuje dojivost
při nástupu laktace

Vyšší stravitelnost 
aminokyselin v trávicím traktu

Zlepšuje využitelnost 
proteinu z krmiva

Dobrá stabilita a účinnost 
ve všech krmivech. 
Přesné dávkování závisí 
na složení krmiva.



Výživový specialista:
+420 606 782 880 www.servisprofarmu.cz

info@servisprofarmu.cz

MIXTANE PRO › 
ZVÝŠENÍ
LAKTACE

Zlepšení   Efekt u MIXTANE PRO
Nástup laktace v období 0–30 dnů +7 litrů/den*

Nástup laktace v období 0–60 dnů +3 litry/den*

Zvýšení obsahu mléčné bílkoviny +1 gram/litr*

Snížení zbytkového proteinu −10 % močoviny v mléce*

Zvýšení zhodnocení by-pass proteinů v počátku laktace

Zvýšení vnosu aminokyselin do tenkého střeva

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

Dny laktace
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Témoin
MIXTANE PRO

Graf vpravo ukazuje nárůst dojivosti +3 litry mléka 
za den v období 0–60 dnů laktace. Data z terénního 
pokusu MG2MIX.

MIXTANE PRO obsahuje 77 % 
tříslovin v prášku – taniny 
z kůry kaštanu, které fungují 
jako přírodní ochrana proteinu, 
zvyšují podíl by-pass proteinů 
a stravitelného methioninu 
v krmné dávce.

Složení: taniny z kaštanu
MIXTANE PRO obsahuje kataly-
zátory znásobující působení 
tříslovin z kůry kaštanu:
cinnamaldehyd  
ze skořice redukuje
metanogenezi,
eugenol z hřebíčku
má antimikrobiální 
a protiparazitální účinek.

Složení: přírodní katalyzátory

JAK FUNGUJE MIXTANE PRO?
Grafika vpravo ukazuje systém fungování  
tříslovin z kaštanu v trávicím traktu přežvýkavců:

Protein z krmiva
Mikrobiální protein
Tanin

Vznik vazby

Krmná směs s příměsí MIXTANE PRO

Mikroflóra
v bachoruUvolnění vazby

Vstřebávání 
v tenkém střevě


