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            GREEN-CAB 70 Coated 

(Globamax Performant) 

 
CHARAKTERISTIKA 
GREEN-CAB 70 Coated  je vápenatá soľ kyseliny maslovej tzv. butyrát (maslan) vápenatý enkapsulovaný v matrici rastlinných olejov. 
Vďaka špeciálnemu procesu enkapsulácie je produkt GREEN-CAB 70 Coated zbavený nepríjemného zápachu kyseliny maslovej. 

Produkt je stabilný v zmesiach s organickými kyselinami. 
 

POUŽITIE A PÔSOBENIE 
GREEN-CAB 70 Coated vykazuje selektívnu antibakteriálnu aktivitu a to predovšetkým vo vzťahu k patogénnym baktériám rodu 

Salmonella, Clostridia,  a E.Coli. Napriek tomu pôsobenie butyrátu v tenkom čreve podporuje rozvoj baktérií mliečneho kvasenia 
(tvorba kyseliny mliečnej) a tým znižovanie pH v zažívacom trakte zvieraťa. 
GREEN-CAB 70 Coated pôsobí u odstavčiat a teliat ako prirodzená chemická substancia, pretože butyrát vápenatý je zložkou 

mledziva (kolostra), takže je veľmi atraktívnym prvkom krmív, najmä v období odstavu. Napríklad v mledzive prasníc je priemerný 
obsah butyrátu vápenatého 3%. 
GREEN-CAB 70 Coated zvyšuje energetickú hladinu kŕmnej dávky (energetická hodnota kyseliny maslovej je 17,6 MJ/kg, čo 
odpovedá energetickej hodnote GREEN-CAB 70 Coated 12,4 MJ/kg). 
GREEN-CAB 70 Coated (butyrát vápenatý) predstavuje biologicky aktívnu molekulu, ktorá je energetickým zdrojom pre bunky 

črevného epitelu (rozvoj klkov, zväčšenie povrchu črevnej steny). Butyráty aktivujú produkciu endogénnych enzýmov. V neposlednej 
rade GREEN-CAB 70 Coated pozitívne ovplyvňuje imunitný systém. 
 

ZLOŽENIE 
Butyrát vápenatý, rastlinné oleje 
 

VÝHODY 
 Selektívny antibakteriálny účinok v čreve (najmä proti Coli, Clostidium, Salmonella, ...) 

 Stimulácia rozvoja a rastu črevnej steny (správny vývoj črevných klkov - veľkosť a počet) 

 Regenerácia a zlepšenie zdravotného stavu črevnej steny (energetický zdroj pre bunky črevného epitelu) 

 Podpora imunitného systému a prípadnej vakcinácie 

 Produkt je zbavený nepríjemného zápachu kyseliny maslovej vďaka dvojitej tukovej matrici 

 Pozitívny vplyv na zootechnické a zdravotné parametre zvierat 

 Zdroj organicky viazaného vápnika (14%) 

 

DÁVKOVANIE 
Ciciaky / Odstavčatá  0,75 - 1,0 kg/t KKZ 
Predvýkrm prasiat  0,5 - 0,75 kg/t KKZ 
Výkrm prasiat   0,3 - 0,5 kg/t KKZ 
Prasnice kojace   1 - 2 kg/t KKZ 
Teľatá    1 - 2 kg/t DKZ 
Králiky    1 - 2 kg/t KKZ 
Ostatné    0,5 - 2,0 kg/t KKZ   
 

GREEN-CAB 70 Coated môže byť dávkovaný nad kalkulovanou ME kŕmnej dávky, alebo sa môže pri jeho použití znížiť energetickú 

hladinu kŕmnej dávky o 2,5%. 
 

SKLADOVANIE 
GREEN-CAB 70 Coated musí byť skladovaný v chlade a suchu. V originálnych uzavretých obaloch je doba skladovateľnosti 12 

mesiacov od dátumu výroby. 
 

BALENIE 
25 kg vrecia 


