FOLYÉKONY, MELASZALAPÚ TAKARMÁNY-TERMÉK

MELABIND MVV
TECHNIKAI / GRANULÁLÁSI ELŐNYÖK
• Pormegkötés – Nedvesség-optimalizálás: A pellet minőségének
javításával kevesebb a törés és az így képződött por, a gyártás
hatékonysága növekszik.
• Ragasztás
• Rugalmasság
• Granulálási technológia támogatása
• Könnyen keverhető - optimális viszkozitási tulajdonságok

Állatfajnak megfelelő takarmány
Szarvasmarha

MelaBind általános bekeverési
aránya
2-4%

Juh

2-4%

Sertés

2-4%

Baromfi

0,5 – 2,5%

Nyúl

0,5 – 2,5%

Kutya

0,5 – 2,5%

ÉTREND SPECIFIKUS ELŐNYÖK
• Ízesítés: a melasz alapú termékek vonzóbbá teszik a
száraztakarmányt, mivel a tömegtakarmányok felületén az ízfokozó
hatás direkt módon jelentkezik. E tulajdonsága révén az alacsonyabb
minőségű száraztakarmányt is képes javítani.
• Energia: Cukoripar melléktermékek, elismert energiaforrás és
kondicionáló táplálék az állatoknak.
• Tápanyag kiegészítés: melasz stimulálja a bendő működését,
javítja az étvágyat, növeli a szárazanyag és takarmánybevitelt,
valamint segíti az emésztést
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MELABIND MVV
TARTÓSABB ÉS ÍZLETESEBB, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TAKARMÁNY
ELŐÁLLÍTÁSA, A GYÁRTÁSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSÁVAL

Az Argos Feed keverékei számos előnyt nyújtanak a tiszta melasszal szemben könnyű
kezelhetőségük és alacsonyabb viszkozitásuk miatt, megőrizve annak pozitív

tulajdonságait. A MelaBind MVV egy alacsony bekeverési dózisú, költséghatékony
folyékony pellettálási segédanyag, amely javítja a pellet minőségét és ízét, növeli a
szárazanyag felvételt és az emésztés hatékonyságát.
A termék beltartalmi jellemzői:
Eredeti anyagban
100% szárazanyagban
Szárazanyag
max 50%
Nyers fehérje
4-7%
7-13%
Összes cukor*
min. 41%
min. 65%
pH
6,5 -7,5
MFE
60 g/kg sza
MFN
115 g/kg sza
NE l (számított érték)
9,0 MJ/kg sza
NE g (számított érték)
5,3 MJ/kg sza
Dinamikai viszkozitás
10 °C
20 °C
40 °C
cP
195
128
92
*MSZ 6830/26:1987 vizsgálati módszer szerinti mérés alapján

Melasz alapú termékeink jelentős betain tartalommal bírnak, mely
cukorrépában előforduló szerves aminosav hatékonyan hozzájárul a biokémiai
anyagcsere folyamatok működéséhez és segít megtartani a szervezet
vízháztartásának egyensúlyát.

Összetétel: cukorrépa melasz, víz
Minőségmegőrzés időtartama: 2 hónap
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