Monopropylenglykol krmný
Vysoce účinná prevence ketózy
Především v období okolo třech týdnů po otelení vzniká u krav požadavek na zvýšené
množství energie obsažené v krmivu. Není-li tato potřeba uspokojena krmnou dávkou,
dochází k nutričnímu de*icitu, který se dojnice snaží vyrovnat odbouráváním vlastních
tkáňových rezerv. V tomto případě jsou dojnice náchylné vůči metabolickým onemocněním jako jsou ketózy a mléčná horečka.
Monopropylenglykol, jako př ı́davek ke krmné dá vce, pů sobı́ na ně kolika ú rovnı́ch:

Zabezpeč uje dostatek mobilizovatelné energie - pů sobı́ preventivně proti ketó zá m

Velmi rychle se absorbuje v bachoru - tı́m jsou ztrá ty bakteriá lnı́ č innostı́ zanedbatelné

Nezatě ž uje já tra - snadno se transformuje v já trech na glukó zu, nedochá zı́ k tukové degeneraci jater

Je zvı́řaty dobř e př ijı́má n
Vzhledem k tomu, ž e dojnice mů ž e př ijmout pouze omezené množ stvı́ suš iny krmiva, je tř eba
zajistit dostateč nou koncentraci energie v krmné dá vce.
Ketóza se objevuje u více než 17 % procent dojnic
Vysoce ú č inný m ř eš enı́m ketó zy je preventivnı́ podá vá nı́ energetické ho př ı́pravku.
Dávkování:
Př ı́prava na porod (minim. 7 dnı́ př ed porodem)
Fá ze rozdojová nı́ (do 70. dne laktace)
Př i podezř enı́ vzniku ketó zy podejte jednorá zově

150 g na kus a den
200-250 g na kus a den
1000 g ve formě ná levu

Jakostní znaky:

1,2, propandiol, propan 1,2 - diol,

obsah MPG
min. 99,5 %,

obsah vody
max. 0,20 %,

kyselost max. 0,005 % kyseliny octové .
C4 irá , bezbarvá tekutina bez zá pachu s lehce naslá dlou př ı́chutı́.

Balenı́: kontejner 1000 l = 1115 kg
kontejner 600 l = 670 kg
sud 200 l = 200 kg
PE soudek 50 l = 50 kg
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