PRODUKTOVÁ ŘADA
Krmné tuky, chráněné před
rozkladem v bachoru, které zlepšují
produkci mléčného tuku.

Více mléčného tuku

Megafat produktová řada
Tato produktová řada je primárně určena pro zvířata v laktaci s hlavním cílem zvýšit
procento tuku v mléce.
Produkty Megafat obsahují vysokou koncentraci palmitové mastné kyseliny (C16), která zejména zvyšuje produkci mléčného
tuku. Řada produktů Megafat reﬂektuje individuální požadavky chovatele s důrazem na vysokou produkci mléka a mléčného
tuku.
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Proﬁl mastných kyselin (% celkových mastných kyselin)
C 16:0

71

88

97

C 18:0

2,5

8

2

C 18:1

20

–

–

C 18:2

5

–

–

Ostatní

1,5

4

1

Vysoký obsah palmitové
mastné kyseliny zvyšuje
procento mléčného tuku
v kombinaci s beneﬁty
Megalacu, tj. zvýšení
mléčné produkce a zlepšení plodnosti.

Vysoká koncentrace
palmitové mastné kyseliny zvyšuje produkci
mléčného tuku s dalším
přídělem energie navíc
prostřednictvím kyseliny
stearové (C 18:0). Díky
vysokému bodu tání je
zajištěna ochrana bachoru a také stabilita produktu a kvalita pelet.

Velmi vysoká koncentrace kyseliny palmitové
zajišťuje maximální
produkci mléčného tuku.
Vysoký bod tání chrání
bachor, zajišťuje stabilitu produktu a umožňuje
zachování kvality takto
koncentrovaných pelet.

Popis
produktu:

Výhody obsahu kyseliny palmitové
v produktech Megafat
• Efektivní absorpce ve vemeni
• Stimulace produkce mléčného tuku
• Zvýšení mléčného tuku o 0,3 % dokazují farmáři, kteří krmí své
krávy suplementy s vysokým obsahem C16(kyseliny palmitové).

Prověřeno výzkumy
Nedávné výzkumy prokázaly jednoznačný prospěch krmení dojnic
suplementy s vysokým obsahem kyseliny palmitové (C 16). Konzistentně se zvýšilo procento mléčného tuku i celková produkce mléka.

Kontrolní skupina

Suplementace

Michigan State University, USA 2013
Produkce mléka (kg/den)

44,9

46,0

Mléčný tuk (%)

3,29

3,40

Mléčný tuk (kg/den)

1,45

1,53

35

35

Mléčný tuk (%)

3,99

4,25

Mléčný tuk (kg/den)

1,39

1,48

Michigan State University, USA 2015
Produkce mléka (kg/den)

Další benefity produktů Megafat
Výborný zdroj tuku – esenciální živina pro produktivitu stáda a výkon zvířete.
Správný typ tuku – chráněný před rozkladem v bachoru také proto, aby se zabránilo narušení stravitelnosti vlákniny, jak se stává
při krmení tekutých olejů či komponent s vysokým obsahem tuku.
Maximum energie – tuk je dostupná živina s nejvyšším obsahem energie.
Energie bez kyselin – Mega-Energy není v bachoru fermentován a nezvyšuje kyselost v bachorovém prostředí tak jako obiloviny
a krmiva s vysokým obsahem škrobu. Můžeme tedy zvyšovat energii v krmné dávce aniž bychom riskovali vznik acidóz a zdraví
stáda.

Více mléčného tuku

Jak krmit Megafat
Megafat může být míchán s dalšími komponenty krmné dávky a také může být zahrnut jako
součást TMR.

Doporučené krmné dávky
Druh

g/kus/den

Druh

g/kus/den

Krávy v laktaci

300 – 600

Druh

g/kus/den

Hovězí výkrm

150 – 300

Druh

g/kus/den

Ovce

40 – 80

Druh

g/kus/den

Kozy

40 – 80

Megafat popis a balení
Megafat:
• Suché, volně tekoucí granule
• Světle žlutá barva
• 48 x 25 kg pytle na 1 paletě (1,2 t)
• Malé vaky (1 x 950 kg na 1 paletě)
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Více informací:
Volac Agro-Best spol. s r.o. Běstovice 115, 565 01 Choceň, Česká republika,
T/F +420 465 471 763 agrobest@agrobest.cz, www.agrobest.cz,
IČO: 62029592, DIČ: CZ 62029592

Více mléčného tuku

MEGAFAT EXTRA

MEGAFAT 88

MEGAFAT 88

• Suché, volně tekoucí perličky
• Bílá až bělavá barva
• 24 x 25 kg pytle na 1 paletě (600kg)
• Malé vaky (2 x 650 kg na 1 paletě)
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Megafat 88 a Megafat Extra:

