PRODUKTOVÝ LETÁK

EKPO

®

doplňkové krmivo
“Pohotová energie za příznivou cenu”

Od českého výrobce CERVUS s.r.o. s tradicí více jak 20 let.

Procesem regenerace bývalé potraviny tvoříme kvalitní doplňkové krmivo
EKPO s těmito přednostmi:


Třífázový energetický doplněk stravy (obsahuje cukry, tuky, škrob)



Zlepšuje stravitelnost



Má pozitivní vliv na zdraví zvířat (snižuje riziko subklinických ketóz)



Zvyšuje produkci a kvalitu mléka



Má zchutňující efekt (chutná a voní)



Stabilní a vyvážené (není to sezónní produkt)



Zdrojem pohotové i dlouhodobé energie (široký základ živin)



Podporuje příjem TMR



Napomáhá k udržení optimální tělesné kondice



Neobsahuje geneticky modifikované potraviny (non GMO)



Vysoká hygienická kvalita výrobku (pravidelné laboratorní zkoušky)

EKPO splňuje mezinárodní standart GMP+ zajišťující bezpečnost
krmiv a komodit, které jsou součástí krmivářského řetězce.
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PRODUKTOVÝ LETÁK

EKPO

®

doporučené dávkování
SKOT

PRASATA

Dojnice
300 g/ks/den v období rozdoje
400–900 g/ks/den v období vrcholné laktace
doplňkové krmné směsi pro dojnice do 12 %
Telata
 startér do 15 %

Prasnice
kojící
březí

5,5 %
2,5 %

Selata
prestartér do
15 %
startér
8%
krmná směs A0 5 %

EKPO

®

obsah živin v
sušina

890-930 g/kg

fosfor

3,52 g/kg

cukry

220-230 g/kg

sodík

0,06 g/kg

tuk

140-150 g/kg

PDI E

90,49 g/kg

89 g/kg

PDI N

61,51 g/kg

270-280 g/kg

NEL

11,30 MJ/kg

26,50 g/kg

NEV

12,55 MJ/kg

vláknina

27 g/kg

MEp

18,50 MJ/kg

vápník

6,2 g/kg

MEs

17,18 MJ/kg

N-látky
škrob
kyselina linolová

min. trvanlivost: 3 měsíce při skladování v originálních obalech v suchu a chladu.
balení:

Vícevrstvé pytle 40 kg netto, palety 720 kg, velkoobjemové vaky, volně.

…pro sladší život zvířat!
CERVUS s.r.o., Průmyslová 877/6, 779 00 Olomouc
mobil: +420 773 743 514, +420 734 102 051
e-mail: obchod@cervus.cz | web: www.cervus.cz | IČ: 61 97 78 02, DIČ: CZ61977802
CERVUS s.r.o. je veden v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 12482
poslední revize 5.4.2022

