
VÝHODY PŘI ZKRMOVÁNÍ CHRÁNĚNÉ MOČOVINY:

Okamžitá reakce na zvyšování cen extrahovaných šrotů

Úspora logistických nákladů – nižší objem přepravovaného nákladu

Flexibilita při sestavování krmných dávek
- dojivost, přírůstek, konverze krmiva
- maximální účinnost bachorové fermentace
- zvýšení efektivnosti fermentace vlákniny

 
 
 

 

 

Krmná surovina – zdroj nebílkovinného dusíku

UVOLŇOVÁNÍM V BACHORU



ZDROJE CHRÁNĚNÉ MOČOVINY: 

SIPUR

Sipur je produkt speciální ochrany močoviny, která má prodloužené 
postupné uvolňování dusíku. Sipur je zdroj nebílkovinného dusíku pro
přežvýkavce s plně vyvinutým a funkčním bachorem. Doporučuje se 
maximálně 30% celkové potřeby dusíku v krmné dávce dodat formou
močoviny Sipur. Sipur neobsahuje ani palmový olej ani GMO suroviny.
Výsledky pokusů ukazují, že částečná náhrada sójového extrahovaného 
šrotu produktem Sipur nezmění ukazatele užitkovosti.

-

obsahem snadno rozpustných dusíkatých látek.

Balení: 25 kg pytle

Močovina

Dusík

Tuk (řepkový olej)

Uhličitan vápenatý

N-látky

Hrubá vláknina

Hrubý popel

Sodík

Složení:

1 kg produktu Sipur představuje 2,5 kg N-látek 
pro přežvýkavce, tj. 1255 g PDIN (INRA 2007).
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Výkrm skotu, masný skot

Malí přežvýkavci

Dávkování:

150 až 200 g na dojnici a den

100 až 150 g na kus a den

20 až 30 g na kus a den

PROTE-N

PROTE-N je chráněná močovina, zdroj nebílkovinného proteinu. Je 
vyroben polymerickou obdukcí, která umožňuje postupnou degradaci 
močoviny. Obsahuje ekvivalent rovnající se 256 % N-látek (41 % 
dusíku). Unikátní proces ochrany močoviny umožňuje synchronizaci 
degradace – fermentace sacharidů a uvolňování nebílkovinného 
zdroje dusíku pro dosažení maximální mikrobiální syntézy proteinů v 

celkového dusíku po 12 hodinách. 

jako součást krmiva bohatého na lehce stravitelné sacharidy a s nízkým obsahem rozpustného dusíku. Maximálně 30% celkového dusíku 
v denní krmné dávce by Mělo pocházet z močoviny.

Balení: 25 kg pytle

Močovina

Dusík

Tuk (sójový a palmový olej)

N-látky

Hrubá vláknina

Hrubý popel

Sodík

Složení:

90 %

41 %

9,90 %

256,25 %

0 %
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Dojnice

Výkrm skotu, masný skot

Malí přežvýkavci

75 až 200 g na dojnici a den

50 až 200 g na kus a den

10 až 20 g na kus a den


