
 

 

MELfeed 

jest to słodka, niezamarzająca, płynna, wysokoenergetyczna pasza oparta na melasie składająca 
się z produktów powstających w  procesach produkcji i przetwarzania cukru i jego pochodnych 
oraz innych roślin, mieszaniny sacharozy, wysoko przyswajalnych cukrów prostych i gliceryny. 

MELfeed stanowi wspaniałe uzupełnienie przy żywieniu opartym na składnikach skrobiowych i surowcach z 
wysoką zawartością włókna, takich jak sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy czy zboże. Poprzez znaczącą 
wsparcie fermentacji w żwaczu MELfeed poprawia wykorzystanie paszy a jej dodatek dodatki może podnieść 
pobranie pasz objętościowych nawet o 12%. Cukier zawarty w MELfeed poprawia smakowitość dawki 
żywieniowej, co ma ogromne znaczenie szczególnie przy żywieniu bydła tańszymi, ale mało smakowitymi 
surowcami, takimi jak śruta rzepakowa czy słoma. Dodatkowo cukier znacząco pomaga w zwiększeniu energii 
(do 10%) wytworzonej z włókna, które jest najtańszym jej źródłem. Stosowanie MELfeed pomaga znacznie 
kontrolować poziom zapylenia w oborze i zauważalnie zmniejszać straty wynikające z powstawania 
niewyjadów.  

MELfeed jest zdecydowanie zdrowszym dla zwierzęcia i o wiele tańszym dla hodowcy źródłem energii. 

Coraz bardziej popularne produkty oparte składem w większości o glicerynę lub glikol, (które będąc 
prekursorami glukozy powodują bezpośrednią dostępność glukozy w krwi zaraz po zastosowaniu), prowadzą 
do uzależnienia zwierzęcia od łatwej energii, co tym samym nie wspomaga procesów trawienia paszy, ale 
może prowadzić do zaburzenia procesów trawienia. 

Dla porównania cukier zawarty w MELfeed też jest przetwarzany na glukozę, lecz w typowym procesie 
trawienia, dodatkowo wspomagając fermentację pasz w żwaczu. 

MELfeed skład:   Korzyści ze stosowania MELfeed to: 

Sucha masa %                               64,00  

Energia Met. MJ/kg s.m.             12,50  

Energia NEL MJ/kg s.m.             7,00  

Białko ogólne % w s.m.               14,00  

JPM w s.m.                                   1,00  

BTJN w s.m.                                 71,00  

BTJE w s.m.                                 76,00  

   

• Zwiększenie mleczności bydła 

• Zwiększenie pobrania i trawienia paszy 

• Podniesienie poziomu białka w mleku 

• Tanie zabezpieczenie przed powstawaniem ketozy 

• Obniżanie kosztów żywienia poprzez możliwość zastosowania 

tańszych surowców 

• Zwiększenie produkcji energii z tanich pasz objętościowych 

• Łatwość dozowania i Dostępność cały rok 

• Najtańsze źródło energii w dawce 

 

MELfeed może być używany przez cały rok, w pełnym zakresie pasz dla: 

 1/ Przeżuwaczy, przy czym dla:  
- bydła mlecznego                             1,00 – 3,00 litrów/sztukę na dzień 
- bydła młodego rosnącego             1,00 – 2,00 litrów/sztukę na dzień 
- bydła opasowego                                    1,00 – 2,00 litrów/sztukę na dzień 
2/ Koni, przy czym dla:  
- rekreacja/sport           0,25 – 1,00 litrów/sztukę na dzień 
- opas                                  0,50 – 1,00 litrów/sztukę na dzień 
3/ Trzody chlewnej w tuczu                          do 5% dawki pokarmowej 

Termin przydatności do skarmienia w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji. Zalecane jest, aby produkt był 
przechowywany jedynie w specjalistycznych zbiornikach usytuowanych w miejscach niepodanych 
bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. Do wozów paszowych i na koryto, Nie zamarza zimą. 
Zbiornik 1300kg=1000l wymienny lub kaucja 300zł.  PHU DABEST Dariusz Stephan, Stary Widzim 254 B 


