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Koncentrat białkowo energetyczny BO 30 MSRS przeznaczony jest do żywienia bydła opasowego.
Posiada wysoką zawartość białka chronionego (by-pass), tzw. białka jelitowego co wpływa korzystnie
na przyrosty w czasie opasu.
Wysoki poziom witamin z grupy B i niacyny z uwagi na korzystny skład kwasów tłuszczowych
jest bardzo dobrym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
(głównie linolowego (C18:2) i linolenowego (C18:3)).
Zawartość białka w produkcie 32%.
Zawartość olejów i tłuszczów surowych 10%.
Zawartość witamin i minerałów:
Wit. A ,Wit. D, Wit. E, Wit. K, Wit. B1, Wit. B2, Wit. B6, Wit. B12,
Kwas foliowy, Kwas nikotynowy2, Kwas pantotenowy, Miedź w tym miedź organiczna,
Cynk w tym organiczny, Mangan 2 w tym mangan organiczny, Biotyna, Jod, Kobalt oraz Selen.
Korektor białkowo energetyczny w składzie posiada żywe kultury drożdży stabilizujące florę
mikrobiologiczną żwacza krów.
Koncentrat białkowo energetyczny może być stosowany do mieszanek paszowych,
jak również dodawany bezpośrednio do karmy.
Koncentrat białkowo energetyczny stosuje się w żywieniu  opasów od 3 miesiąca życia w ilościach
20 - 25 % zadawanej paszy treściwej jako wzbogacenie dawki pokarmowej w białko, witaminy,
mikro i makroelemnty.
Produkt zawiera żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae, ułatwiające trawienie
i lepsze wykorzystanie białka w żwaczu.
Produkt jest wolny od GMO.
Produkt nie zawiera MOCZNIKA.
Produkt sprzedawany w workach typu BIG-BAG, w workach 15 kg oraz luzem.
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