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Lactafeed Energy BP 16 
Dopolnilna krmna mešanica MultiTec-LC obdelava TBA 

Pridržujemo si pravico do sprememb 
Namen: 
Za prehrano prežvekovalcev. 
Opis: 
Dopolnilna krmna mešanica za prehrano prežvekovalcev z delujočim vampom. 
Karakteristike: 
Z uporabo MultiTec-LC™ tehnologije obdelave krmila se spremenijo osnovne lastnosti predelane krme, končni rezultat je produkt 
s povečano razpoložljivostjo beljakovin v tankem črevesju in zaščitenimi rastlinskimi olji pred razgradnjo v vampu. Lactafeed 
Energy BP 16 je edinstvena krmna mešanica, ki vsebuje hidrotermično obdelane sončnične tropine in hidrotermično obdelane 
polnomastne sojina zrnja. Hidrogenirano palmovo olje je s postopkom utekočinjenja nanese na beljakovinski nosilec, ki je 
zaščiten pred prebavo v vampu. Proizvod je močno koncentriran z energijo in beljakovinami, ki imajo visoko stopnjo zaščite pred 
razgradnjo v vampu (85% by-pass).Proizvod je namenjen visoko-produktivnim kravam molznicam in pri intenzivnem pitanju 
mladega goveda. 1 kg Lactafeed Energy BP 16  nadomesti 0,63 kg hidrogeniranega palmovega olja po energiji. Produkt ni 
primeren za stikanje ali mletje in se kot tak uporabi pri pripravi TMR-ja. 
Sestava: 
Polnomastna soja (hidrotermično obdelana), sončnične tropine (hidrotermično obdelana), rastlinska olja in maščobe (zaščitene), 
repično olje (hladno stiskano). 
Analitična sestava (na kg izdelka): 
Vlaga 9,3%; Surove beljakovine 27,1%; Surova maščoba 35,3%; Surova vlaknina 6,8%; Surovi pepel 4,4%; Kalcij 0,19%; Fosfor 
0,49%; Natrij 0,02%; Magnezij 0,26%; 
ME (prežvekovalci) 21,6 MJ; NEL (neto energija) 16,1 MJ;VEM 2103; VEVI 2379; 
Lizin 1,46%; Metionin 0,44%; Metionin+Cistin 0,86%; nXP 247g; RNB +3,84 g; UDP(8) 85%; DVE 212g; OEB 13,3 g NDF 
140,8g; ADF 93,4g 

Maščobno-kislinska sestava g/kg 
C 12:0 0,1 
C 14:0 3,3 
C 16:0 166 
C 16:1 0,42 
C 18:0 20,4 
C 18:1 71 
C 18:2 70 
C 18:3 14 
C 20:0 (in ostale) 2,35 

 

Dodatki: 
TEHNOLOŠKI DODATKI – Antioksidanti: BHT (E321) 985 mg. 
Uporaba: 
Uporablja se v prehrani krav molznic. Dnevna priporočena količina je 0,5-1,5 kg, odvisno od prehranskih potreb, stopnje laktacije 
in osnovne krme. Uporablja se za pripravo obrokov pri intenzivni vzreji ali pitanju pitancev. Vedno zagotovite zadostne količine 
sveže pitne vode.  
Omejitve pri uporabi: 
○ Izdelka se ne sme mleti (mehansko poškodovati). 
Status izdelka glede GSO: 
Izdelek ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov v smislu EU uredbe 1829/2003 in 1830/2003. 
Pogoji skladiščenja: 
Hraniti v suhem, zračnem in hladnem prostoru (5-25 °C), zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo, glodavci in škodljivimi 
snovmi za izdelek ali živali. Uvoznik ne odgovarja za kakovost izdelka zaradi neprimernega skladiščenja. 
Pakiranje: 
Tri slojna natron papirnata vreča (po 25 kg). 
Rok uporabe: 
4 mesece od datuma proizvodnje. 
Oznake varnosti in kvalitete: 
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