LinaropAgri®
GMO – free doplňkové krmivo
Patentováno v EU
LinaropAgri ® (dále jako LRA) přináší zásadní změnu při využití řepky a jejích produktů
(semeno, řepkové výlisky, řepkový extrahovaný šrot) ve výživě hospodářských zvířat.
Díky jedinečnému účinku tohoto produktu lze řepkovými produkty zcela, či z větší části
nahradit sóju a její produkty, a to jak u monogastrů, tak i u polygastrů, a dosáhnout tak
významných úspor v nákladech na bílkovinná krmiva!
LinaropAgri ® lze v dávce 2,5 % použít do všech řepkových produktů, včetně semen řepky,
bez jakékoli předchozí úpravy.
Největší uplatnění nachází u řepkových extrahovaných šrotů (ŘEŠ), jakožto nejrozšířenějšího
řepkového produktu používaného ve výživě zvířat. V případě tepelně ošetřených (ŘEŠ),
LinaropAgri® přináši jejich další zušlechtění a navyšuje až dvojnásobně jejich možnost použití
v krmných dávkách pro hospodářská zvířata.

ŘEŠ ošetřené LinaropAgri® lze navýšit až na 30% v kompletní krmné směsi pro
monogastry
ŘEŠ ošetřené LinaropAgri® mohou u vysokoužitkových dojnic zcela nahradit sojové
extrahované šroty (SEŠ)
Max. % ŘEŠ ošetřených LRA v krmivu
Prasata
Výkrm

selata
10
prasničky
25

výkrm - střed
25
prasnice březí
25

výkrm - konec
25
prasnice kojící
25

broiler
krocan
kachny, husy

starter
10
10
22

výkrm 1
25
20
30

výkrm 2
25
25
25

Dojnice

4 – 5 kg / ks / den

Chovné prasnice
Drůbež

LINAGRI s.r.o., 742 54 Bartošovice 252, Czech Republic

ŘEŠ (97,5%) + LRA (2,5%) vynikají především vysokou stravitelností NL a proteinů
v porovnání s ostatními bílkovinnými krmivy.

Dojnice, skot
•
•

Methionin je první limitující aminokyselinou ve výživě vysokoužitkových
dojnic
Nadměrné krmení ŘEŠ snižuje příjem krmiva a má nepříznivý vliv na
reprodukci

ŘEŠ+LRA má jako bílkovinné krmivo pro dojnice vysokou biologickou hodnotu. Poměr
lysin - methionin je 3:1, což je charakteristický poměr těchto základních aminokyselin
v mléce a ve tkáních.
ŘEŠ+LRA je možno krmit ve vysokých dávkách bez nepříznivého vlivu na reprodukci
a příjem krmiva.
ŘEŠ+LRA má v porovnání se SEŠ, nebo samotným ŘEŠ nižší degradovatelnost NL v
bachoru (tj. vyšší By-pass) a vyšší stravitelnost aminokyselin ve střevě.
Vzhledem k tomu je ŘEŠ+LRA ideálním krmivem pro vysoce užitkové dojnice, jakož
i skotu celkově.

Prasata a drůbež
•

Jedním z hlavních antinutričních faktorů pro monogastry je vyšší vláknina u
ŘEŠ v porovnání se SEŠ

Díky vysoké stravitelnosti proteinů a vlákniny je ŘEŠ+LRA vysoce hodnotným
bílkovinným krmivem pro monogastry.
U prasat je vzhledem výše uvedenému (crude protein×dry matter×digestibility)
ŘEŠ+LRA equivalentní 85% sojového šrotu.
Díky vysokému obsahu sirných aminokyselin není nezbytný doplněk Methioninu!

Doporučené dávkování a použití:
97,5 % ŘEŠ (jiných řepkových produktů) smícháme se 2,5 % LinaropAgri® .

Balení: pytel 25 kg, paleta 625 kg (množství potřebné na 25 tun – 1 kamion)
Exclusive distributor in Europe:
LINAGRI s.r.o., 742 54 Bartošovice 252, Czech Republic, tel.: +420 602 556 670,
e-mail: linagri@linagri.cz, www.linagri.cz
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