XL GRAIN

Parametr Ječmen Ječmen ošetřený
v sušině
XL GRAIN
86 %

83 %

% NL

11,5 %

16,5 %

UFL

1,10

1,15

ME

12,5

13,06

NEL

1,87

1,95

pH

6

9

% sušina

DOPLNKOVÉ KRMIVO
Přínos pro chovatele

Vliv na zvířata

Zhodnocení zrnin s použitím přípravku XL Grain:
Zvýšení obsahu NL + 5%: úspora na nákupech proteinových šrotů. Ošetřené zrno má pH = 9, vysoké Ph
umožuje zkrmovat více jadrných krmiv bez rizika vzniku
acidózy (pufrační efekt). Zdravý a stabilní produkt.

Zvýšení mléčné užitkovosti (+ 1,5 litru, + 0,1 % proteinu).
Zvýšení průměrného denního přírůstku ve výkrmu
skotu (+10 % / snížení doby trvání výkrmu o 30 dní).
Zlepšení zdraví díky lepšímu komfortu trávení.

Soběstačnost
vaší farmy

Snížení nákladů
na krmiva

Zvýšení efektivity
výkrmu a dojení

Produktové informace XL Grain
Složení: Upravená močovina, fermentační produkty,
rostlinné produkty a technologická aditiva.
Použití: Močovina může být používána pouze u zvířat
s funkčním bachorem. Pro dosažení maximálního
dávkování, zvyšujte obsah v krmné dávce postupně. Maximální denní dávka močoviny může být podávána pouze
jako součást krmné dávky bohaté na jednoduché cukry,
která neobsahuje vysoké dávky rozpustného proteinu.

Kontaktujte nás

Dusík z močoviny může reprezentovat 30% z celkového
dusíku přítomného v krmné dávce. Další informace: Maximální dávkování: 30 g močoviny/100 kg živé hmotnosti
ve výkrmu skotu a 25 g /100 kg živé hmotnosti u dojnic.
Balení: Pytle 25 kg, vzhled: prášek. Skladujte v suchu
a chladnu, v originálním balení. Zamezte přístupu zvířat.
Otevřené pytle spotřebujte co nejrychleji. Spotřebujte
do 12 měsíců od data výroby.

Výživový specialista:
+420 606 782 880

info@servisprofarmu.cz
www.servisprofarmu.cz

INSTRUKCE K POUŽITÍ
POSTUP APLIKACE

Sušina Přídavek vody
zrna (%) na 1 tunu zrna
88 %

80 litrů

85 %

50 litrů

70–82 %

Bez přídavku
vody

<70 %

Nepoužívejte
XL Grain

Horizontální míchací vůz

Příprava míchání: pšenice/oves
ječmen/tritikále/kukuřičné zrno
Zapravení do mačkaného nebo šrotovaného
zrna: 25 kg / t pomocí míchacího zařízení
Přidejte 50 až 100 litrů vody tak, abyste
dosáhli 18–20% vlhkosti. V případě, že
zpracováváte zrno přímo při sklizni s vlhkostí
16–20 %, vodu přidávat nemusíte.
Doba míchání: 15 minut.

Skladování: na suchém a čistém místě
zakryté silážní plachtou
Skladujte na suchém a čistém místě
zakryté silážní plachtou po dobu 20 dnů.
Zrno musí být zralé.
Doporučujeme zrno před aplikací ošetřit:
vločkování obilovin, kukuřici našrotovat.

Zpracování do silážních vaků
Podmínky pro míchání a skladování:
Zapracování do šrotovaných nebo mačkaných zrnin: 25 kg / tunu.
Obsah sušiny zrnin při míchání musí být 70–84 %. Zamíchejte XL Grain
v průběhu zpracování zrna a postupujte jako obvykle až do uzavření vaku.
Nechte působit 20 dní v uzavřeném vaku, poté můžete zařadit
do krmné dávky. Zrno musí být vyzrálé, protože ošetření
se nemusí zdařit pokud se v materiálu vyskytují zelená zrna.

Dávkování krmiva
Upravte složení krmné dávky ve spolupráci
s vaším výživářem, nebo konzultujte
s našimi poradci. Dávkování ošetřeného
zrna závisí na složení krmné dávky.
Optimální dávka ošetřeného alkalického
zrna je 1,5–6 kg kilogramů na kus. Řiďte se
doporučením poradců ServisProFarmu.

Den po
zařazení

Mladý dobytek
200–300 kg

Krávy, jalovice
600 kg

Den 1

1 kg ráno, 1 kg večer

1 kg ráno, 1 kg večer

Den 2

2,5 kg

3 kg

Den 3

3 kg

4 kg

Den 4

3,5 kg

5 kg

Den 5

4 kg

6 kg

Den 6

Můžete nechat
na žlabu, ad libitum

Můžete nechat
na žlabu, ad libitum

Výživový specialista:
+420 606 782 880

Dojnice
a mléčné jalovice
Začněte s poloviční
dávkou = 2 kg/den
Pak postupně zvyšujte
na plnou dávku
v průběhu 8 dní. Můžete
použít až 6 kg/ks/den
v závislostí na složení
krmné dávky. Konzultujte s vašim výživářem.

info@servisprofarmu.cz
www.servisprofarmu.cz

