
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Felhasználható kérődző állatok takarmányozásában, a fehér-
je ellátás javítására. A termék retard formában tartalmazza a 
karbamidot, mely a bendőben lassan és egyenletesen hidrolizál. 
A termék etetésének biztonságát javítja a termékben található 
könnyen hasznosuló szénhidrátforrás (keményítő és cukor).
Etetési javaslat: tejelő tehén: 150-250 g/állat/nap; kérődző állatok-
kal (szarvasmarha, juh és kecske) etethető javasolt mennyisége: 
0,3 g/testtömeg kg.
 
ÖSSZETÉTEL

 • Karbamid /3d1/ (500 000 mg/kg)
 • Hidrogénezett növényi zsír
 • Hordozók (1.11.7, 11.1.1, 13.2.2)

ELŐNYÖK (KARBAGO-75 és MELA-GO-50-2)

 • Egyedülálló fehérje- és energiaforrás a kérődző állatok számára.

 • A speciális retardizálási gyártástechnológiának köszönhetően 
  a karbamid a bendőben lassan és egyenletesen oldódik ki és  
  hidrolizál. Ennek köszönhetően a mérgezés veszélye nélkül és 
   nagyobb hatásfokkal használható a karbamid fehérjeforrásként.

 • A termékek etetésének biztonságát javítja a termékekben lévő  
  könnyen hasznosuló szénhidrátforrás.

 • Kiválóan alkalmas arra, hogy a bendőben könnyen lebomló 
  fehérjeforrások (pl. extrahált napraforgódara, repcedara) egy  
  részét költséghatékonyan helyettesítsük.

 • Alkalmazásával kedvezően befolyásolható a kérődző állatok  
  bendőbeli fehérjemérlege (MFN-MFE).

 • A retardizáló anyagként használt védett zsír a vékonybélben  
  megemésztődik anélkül, hogy a bendőműködést, továbbá a 
  nyersrost emésztést negatívan befolyásolná.

 • A védett zsír formájában történő energiabevitel kedvezően 
  befolyásolja az állatok termelését, továbbá javítja az ellés után  
  jelentkező NEB (negatív energiaegyensúly) káros hatásait 
  (pl. anyagcsere eredetű megbetegedések, termékenyülési  
  problémák stb.).

MEGJEGYZÉS

A megadott mennyiségeket napi két részletben célszerű adagolni. 
A kívánt dózis 10-14 napos folyamatos szoktatás után alkalmazha-
tó. Kerülni kell a túladagolást! Teljes dózisú etetése előtt ellenőrizni 
kell, hogy a takarmányadag egyéb NPN-anyagot nem tartalmaz. 
A készítményeket csak kifejlett bendőműködéssel és egészséges 
májműködésű állatokkal szabad etetni! Csak kérődző állatok ta-
karmányozásánál használható!

KISZERELÉS

 • 25 kg polietilénnel bélelt papírzsák (KARBA-GO-75) és 25 kg 
  polipropilén zsák (00098700 termékszám)
 • 1000 kg nettó tömeg Big bag (MELA-GO-50-2, 00024000 
  termékszám)
 • 25 kg zsákos kisz. (Mela-GO-50-2, 00028900 termékszám)

ANALITIKAI ÖSSZETÉTEL: ME KARBA-GO-75

Nyersfehérje % 150,00

NPN fehérje % 145,00

Nyerszsír % 5,00

Nyersrost % 3,00

Nyershamu % 11,00

Nátrium (Na) % 0,30

*NEm mg/kg 4,40

*NEg mg/kg 3,10

*NEl mg/kg 4,20

*számított értékek

További információért keresse a Vitafort szakspecialistáit, 
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50% RETARD KARBAMIDOT TARTALMAZÓ 
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