
ME = 19 MJ/kg sušiny

Systémy krmení a krmné dávky
Pro laktující krávy je ideální podávat 1–1,5 kg 

na kus a den.

Pro ostatní skot je optimální množství 

250–750 g na kus a den.

MEGAPRO JE VYROBENO SPOLEČNOSTÍ VOLAC 

V ANGLII.  Je dostupné ve 25 kg pytlích 

a vacích. Lze ho krmit přímo na žlab, může být 

součástí premixů, krmných směsí a TMR.
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Jak krmit Megapro?

Další informace
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Vápník

Typická analýza

Další produkty a služby společnosti VOLAC

www.volac.com/megapro www.agrobest.cz
Megapro registrovaná ochranná známka společnosti Volac International Limited

MEGAPRO
®

MEGALAC®

Přední světová značka chráněného tuku.

www.volac.com/megalac

HEIFERLAC®

Vyvinuto speciálně pro odchov moderních 

mléčných jalovic.

www.volac.com/heiferlac
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Volac House, Orwell, Royston, Hertfordshire, SG8 5QX, United Kingdom

T +44 (0)1223 208021   enquire@volac.com   www.volac.com

Volac Ireland

Volac House, Church Street, Killeshandra, Co. Cavan, Eire

T +353 494 334 755   infoireland@volac.ie   www.volac.ie   

Volac Socoor SRL

Via Mauro Macchi 65 20124 Milano, Italy

Tel: 02 6701043  Fax: 02 6692916  www.volac.it  info@volac.it  

Volac Agro-Best

Běstovice 115, PSČ 565 01, Czech Republic

Tel/Fax +420 465 471 763   agrobest@agrobest.cz    www.agrobest.cz



Co je Megapro? 

Zdraví a plodnost

Výhody krmení Megapra

Megapro bylo speciálně vyvinuto ke zvýšení produkce mléka, jeho 
unikátní zpracování jednotlivých komponentů vede ke zlepšení obsahu 
mléčných složek. Megapro také zlepšuje plodnost a celkový zdravotní 
stav dojnic. Megapro pomáhá zlepšovat ekonomiku chovu dojnic.

 Megapro se v bachoru nefermentuje, na rozdíl od rostlinných zdrojů energie. 
Snižuje tak i riziko vzniku acidóz, jelikož produkce kyselin v bachoru se snižuje.

 Snížení obsahu bachorových kyselin může pomoci omezit výskyt kulhání.

 Megapro  redukuje negativní energetickou bilanci, tím omezuje riziko ketóz 
a ztučnělých jater.

 Omezení negativní energetické bilance podporuje plodnost krav.

 Megapro zvyšuje produkci progesteronu, prvotního hormonu březosti.

 Bílkoviny v Megapru jsou převážně nerozložitelné v bachoru, takže nevedou ke 
kumulaci bachorového amoniaku, který může zhoršit plodnost.

Více mléka

U dojnic na začátku laktace je největší 
problém s dostatečným příjmem energie, 
která je potřeba pro záchovu a produkci 
mléka. Dochází k energetickému deficitu 
a poklesu tělesné kondice.
 Megapro je koncentrovaným zdrojem 
energie, pomáhá tak zajistit energetickou 
rovnováhu dojnic.
Efektivní produkce mléka docílíme 
podáváním vysoce kvalitních bílkovin, 
které nám zajistí maximální produkci 
mléka a mléčné sušiny.

Bílkoviny obsažené v Megapru jsou nejen 
v bachoru nedegradovatelné, ale 
disponují také ideálním poměrem 
aminokyselin metioninu a lysinu. Methio-
nin a lysin jsou prvořadými a limitujícími 
aminokyselinami určující produkci mléka 
a jejich suplementace do tenkého střeva 
podporuje tvorbu mléka a jeho složek.

RUMEN

FAT & PROTEINS RELEASED

SMALL
INTESTINE

Megapro je nutričně vyváženou kombinací tuku 
a bílkoviny, chráněných před degradací v bachorovém 
prostředí.
Tuk v Megapru je tvořen vápenatými solemi mastných 
kyselin, které jsou v bachoru neaktivní a  tráví se až 
v tenkém střevě.

Zdrojem proteinu v  Megapru je řepkového semeno, které 
je zpracováno speciální technologií společnosti VOLAC, 
která zajišťuje zvýšení množství kvalitního bypass
proteinu až na 70 % z celkové bílkoviny.

Megapro bylo vyvinuto v souladu se zásadou zachování 
ideální rovnováhy mezi obsahem tuků a proteinů a nabízí 
perfektní vyváženost mezi těmito živinami v závislosti na 
výsledcích četných výzkumných studií (gram bachorově 
nedegradovatelné bílkoviny na MJ metabolizovatelné 
energie tuku).


