
Close 100 UP
Close 100 UP obsahuje kromě zdrojů proteinu včetně přidaného metioninu, minerálních krmiv s charak-
terem iontových solí také vysokou dávku vitamínů a mikroprvků, která v doporučeném dávkování zcela 
pokrývá potřebu dojnic v přípravě na porod. Vzhledem k dlouhodobému sledování jsou dva mikroprvky 
s největším karenčním potenciálem, tedy selen a měď plně dodány v organické formě. Z dalších znaků je 
třeba zdůraznit vysoký obsah vitamínů, zejména vitaminu E a také extrémně vysoký obsah chráněného 
cholinchloridu. Ten kromě významné pozice v metabolismu tuků působí spolu s metioninem jako ochranný 
faktor jater. Aminokyselinové spektrum doplňuje Nupro - vysoce kvalitní zdroj proteinu, který je složením 
aminokyselin shodný se složením mikrobiálního proteinu.  Nupro také obsahuje vysoký podíl nukleotidů 
nezbytných pro výživu a zdraví střevních klků pro lepší vstřebávání živin.

Glukoneogeneze

Dodavatel: FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice č.p. 709, 696 13 Šardice, ČR, tel./fax: +420 518 624 166,
e-mail: fidesagro@fidesagro.cz, www.fidesagro.cz

Doplňkové krmivo pro dojnice 
v období přípravy na porod



Cíle použití Close 100 UP: 
- Tvorba svaloviny matky
- Rozvoj tkání plodu
- Podpora imunity 
- Redukce negativního vlivu lipolýzy v období nízkého příjmu sušiny

CLOSE 100 UP obsahuje v 1 kg S:

NL 174 g
UDP 78,3 g
NEL 4,9 MJ
Škrob ---
Tuk 15 g
Ca 7,5 g
P 12 g
Mg 23,7 g

Mikroprvky a vitamíny v 1 kg:

Vitamín A 200 000 m.j.
Vitamín D3 45 000 m.j.
Vitamín E 1800 mg
Selen organický 3,7 mg
Měď organická 360 mg

Při sestavování krmných dávek pro období přípravy na porod je třeba přidat nebo naopak vynechat zdroje 
vápníku podle používané metody. Vzhledem k použitým surovinám a obsahu doplňkových látek není třeba 
přidávat další iontové soli nebo minerální krmiva. 

Složení:
Sladový květ, cukrovarské řízky mleté, kakaové slupky, síran hořečnatý anhydrát, dihydrogenfosforečnan vápe-
natý, dihydrogenfosforečnan hořečnatý, NuPro, cholinchlorid obdukovaný, chráněný metionin, premix vitami-
nů a mikroprvků, selplex a bioplex mědi

Doporučené dávkování:
400 – 700 gramů na kus a den

Balení: 
25 kg papírové pytle, big bagy

Doba použitelnosti: 
4 měsíce od data výroby. 
Skladujte v chladnu a temnu. 
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