
 

 

Brenntag Slovakia s.r.o.     
Divízia kŕmnych aditív a surovín         Tel.: + 421 33 6485 702, 736    
Glejovka 15                                         Fax: + 421 33 6485 780  
902 03 Pezinok                        E-Mail: krmiva@brenntag.sk 
 
Obchodné strediská: Pezinok, Slovenská Ľupča, Košice 

MPG Energy Dry 
 
CHARAKTERISTIKA: 
 
MPG Energy Dry je premix 1,2-propándiolu (propylénglykol E 490) v práškovej forme. Obsah propylénglykolu činí 660 g/kg. MPG 
Energy Dry je biely prášok ľahko zamiešateľný do všetkých typov premixov, minerálnych krmív, doplnkových krmív, energetických 
koncentrátov a objemových krmív. Použitím špeciálneho nosiča a schutňovadla je potlačená prirodzená horkosť propylénglykolu. 
 
 
POUŽITIE A PÔSOBENIE: 
 
MPG Energy Dry je glukoplastický prípravok, ktorý je rýchlo absorbovaný v bachore  a premenený v procese glukoneogenézy na 
glukózu, ktorá slúži ako pohotová energia v bunkovom metabolizme, predovšetkým k syntéze mliečnych bielkovín, tuku a laktózy. 
MPG Energy Dry zvyšuje energetickú hladinu kŕmnej dávky (energetická hodnota 1,2 propándiolu je 16,8 MJ NEL/kg, čo zodpovená 
energetickej hodnote MPG Energy Dry 11,8 MJ NEL/kg). Výrobok je predovšetkým určený k zapracovaniu do kŕmnych dávok pre 
vysokoprodukčné dojnice. 
MPG Energy Dry je využívaný k vyrovnaniu energetického deficitu u vysokoprodukčných dojníc v predpôrodnom období a v 
počiatočnej fáze laktácie (prevencia ketóz). 
 
 
VÝROBOK OBSAHUJE: 
 
1,2-propándiol (propylénglykol), schutňovadlo, nosič - oxid kremičitý   
 
 
VÝHODY: 
 

 zvýšenie energetickej hodnoty kŕmnej dávky 
 rýchla absorbcia v bachore bez následného zaťaženia pečene 
 rýchla premena na glukózu 
 potlačená horká chuť tekutého propylénglykolu 
 jednoduchá manipulácia, presné dávkovanie 
 ľahká zamiešateľnosť do zmesných kŕmnych dávok, minerálnych krmív a premixov 

 
 
DÁVKOVANIE: 
 
Dojnice  2 týždne pred otelením  - 140 - 280 g/ks/deň MPG Energy Dry  

zodpovedá odporúčanej dávke 100 - 200 g propylénglykolu/ks/deň 
po otelení, začiatok laktácie - 140 - 420 g/ks/deň MPG Energy Dry  

zodpovedá odporúčanej dávke 100 - 300 g propylénglykolu/ks/deň 
 

 

SKLADOVANIE: 
 
MPG Energy Dry musí byť skladované v suchu. V originálnych uzatvorených obaloch je doba skladovateľnosti 18 mesiacov od 
dátumu výroby. 

 
BALENIE: 
 
25 kg vrecia 


