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NEUBAFAT Ca PLUS 
 
CHARAKTERISTIKA 
 
Výrobok NEUBAFAT Ca PLUS je vysoko stráviteľný prírodný zdroj nasýtených a nenasýtených mastných kyselín palmového oleja vo 
forme vápenatej soli. Ako základný komponent pri jeho výrobe je používaný výhradne palmový olej. 
 
POUŽÍVANIE A PÔSOBENIE 
 
NEUBAFAT Ca PLUS je vynikajúcim zdrojom chránenej energie s vysokým energetickým potenciálom pre výživu prežúvavcov. Vďaka 
kombinácii ochrany v bachore, vysokej stráviteľnosti v dolnej časti čreva a vysokej miery energetickej využiteľnosti prispieva k zvýšenej 
hodnote NEL  potrebnej pre nárast produkcie a obsahu tuku v mlieku. Tento energetický kŕmny doplnok sa preto používa najma u 
vysokoprodukčných dojníc do zmesných kŕmnych dávok (TMR), ako súčasť koncentrátov, prípadne aj ako súčasť špeciálnych 
vyskoenergetických doplnkových krmív. 
 
NEUBAFAT Ca PLUS sa vyznačuje týmito parametrami: 
 
Obsah tuku  84%    Zloženie tuku  
Stráviteľnosť  93%    Kyselina palmitová (C16)  44% 
Vápnik   9%    Kyselina olejová (C18:1)  40% 

Kyselina linoleová (C18:2)  9,5% 
Energetické hodnoty     Kyselina steárová (C18)  5% 
NEL   24 MJ/kg   Kyselina myristová (C14)  1,5% 
MEs   30 MJ/kg 
 
VÝHODY 
 
Vysoký obsah ʺby-passʺ energie 
Veľmi vysoká stráviteľnosť 
Zabraňuje výskytu metabolických porúch ako je ketóza a acidóza 
Vhodný pomer nenasýtených mastných kyselín stimuluje produkciu progesterónu a prispieva k životnosti embrií 
Pomáha udržiavať vhodnú telesnú kondíciu 
Perfektná miešateľnosť v TMR a vysoká stabilita proti oxidácii 

 
ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE 
 
Dojnice   300 - 500 g/deň v závislosti na fáze laktácie a skladbe KD 
Ovce, kozy                 50 - 100 g/deň 
 
NEUBAFAT Ca Plus začnite postupne dávkovať cca 2 týždne pred začiatkom laktácie, pričom odporúčané dávkovanie udržujte 
minimálne po dobu prvých 4 mesiacov laktácie. U vysokoprodukčných zvierat sa odporúča NEUBAFAT Ca Plus aplikovať v priebehu 
celej doby laktácie. 
 
SKLADOVANIE 
 
NEUBAFAT Ca Plus musí byť skladovaný v chlade a suchu. V originálnych uzavretých obaloch je doba skladovateľnosti 24 mesiacov 
od dátumu výroby. 
 
BALENIE 
 
25 kg vrecia, 1200 kg bigbagy 


