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Pašarų papildai atrajotojams

XL-GRAIN
Sudėtis: sojos produktai, urėja, fermentacijos produktai, augaliniai ekstraktai, mineralai, mielės 
Saccharomyces SC47

1 kg

Drėgmė 8,0 % Žali proteinai 153 %
Riebalai 5 % Ląsteliena 7 %
Pelenai 55 %

Pakuotė: granulės  maišuose po 30 kg

Tinka iki: 12 mėnesių
Atidarius maišą reikia sunaudoti, kaip galima greičiau.

Kaip naudoti XL-GRAIN?
30 kg XL-GRAIN sumaišyti su 1 tona valcuotų grūdų, maišymo vagone.
Įpilti 30–80 litrų vandens, kadangi reikalingas grūdų drėgnumas -18%.
Grūdus apdorojant iškart po nukūlimo, jei grūdų drėgmė yra 15–20%, vandens pilti nereikia.
Laikykite švarioje vietoje, po plastiko plėvele ir leiskite reakcijai vykti 20 dienų, tada nuimkite plėvelę.
Galima apdoroti visų rūšių grūdus: kviečius / miežius/ avižas/ kvietrugius/ kukurūzus.
Apdorojami tik pilnai subrendę grūdai (reakcija gali neįvykti jei ant grūdo yra žalios medžiagos).
Dėl urėjos, negalima viršyti normos: 2 kg apdorotų grūdų / 100 kg gyvo svorio.

XL-GRAIN NAUDA
Po apdorojimo grūdai gali būti laikomi vienerius metus.
Apdorojimas yra saugus operatoriams.
Apdorotų grūdų nemėgsta kenkėjai (žiurkės, pelės, paukščiai). 
Nereikia mokėti už grūdų džiovinimą, derliaus nuėmimo metu.
Daugiau proteinų + 5%: ūkininkas gali sutaupyti nepirkdamas miltų.
Dėl grūdų buferinių savybių, pH = 9, galima sušerti daugiau grūdų, be pavojaus, kad gyvuliai susirgs acidoze

PAVYZDYS su MIEŽIAIS  =

Sausos medžiagos pagrindu Miežiai Miežiai apdoroti XL-GRAIN

% sausos medžiagos 86 83

% proteinų 11 16

pH 6 9

Investicijos sugrįžta  =
XL-GRAIN kaina vienai tonai grūdų = 30 € / t
Sutaupoma: sojos miltai 138 g/kg grūdų (370 € /t) = 51 € /t
1 ha grūdų 7 tonos = galima sutaupyti 966 kg sojos miltų, bendra suma 357 € / ha
Didesnis primilžis (+ 1 l pieno), didesnis paros priesvoris (+10%)

Atrajotojams
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Pašarų papildai atrajotojams 

XL-GRAIN 
Paruošimas maišymui: kviečiai/ miežiai / kvietrugiai / kukurūzų grūdai 

Atrajotojams

Vanduo 50-80 litrų, 
reikalinga grūdų  

drėgmė  18%

30 kg XL-GRAIN

Maišymo trukmė  
10 min

LAIKYMAS sausoje ir švarioje vietoje, po plastiko plėvele, 20 dienų 

Naudojimo instrukcija 
Su mitybos specialisto konsultacija reikia perskaičiuoti racioną, pridedant +5% grūdų baltymų 
Neviršyti 2 kg apdorotų grūdų / 100 kg gyvo svorio 
Apdorotus grūdus galima laikyti 1 metus 

PAVYZDYS su MIEŽIAIS  =

Sudėtis % SM Miežiai Miežiai XL GRAIN 

% SM 86 83

% proteinai 11,6 16,3

pH 6 9

1 tona traiškytų miežių

Maišymo vagonėlis



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

NAUDOJIMO PROTOKOLAS

1tona valcuotų miežių 
+ 25 kg XLGrain 

+ 50 - 100 l vandens

Paruošimas maišymui:  
kviečių / avižų / miežių / kvietrugių / kukurūzų grūdai 
Produktą maišytuvu sumaišyti su valcuotais ar skaldytais grūdais: 25 kg /t.   
Įpilti 50–100 litrų vandens, kad drėgmė siektų 18–20%. Grūdus apdorojant derliaus nuėmimo  
metu, jei jų drėgmė yra  16–20%, papildomai vandens pilti nereikia. Maišymo laikas: 15 min 

Horizontalus maišymo vagonas ar talpa

Grūdai SM % Papildomas vandens kiekis 
88% 80 l
85% 50 l

70–82% Vandens nereikia
< 70% Nenaudokite  XL Grain 

LAIKYMAS sausoje ir švarioje vietoje, 
po plastiko plėvele, 20 dienų
Hermetiškai uždengus plėvele, laikyti 20 dienų, tada 
plėvelę nuimti.
Grūdai turi būti subrendę (reakcija gali neįvykti jei 
produktas naudojamas ant žalių grūdų).
Rekomenduojamas pirminis grūdų paruošimas => varpinių 
grūdams -traiškymas, o kukurūzų-smulkinimas.

Ruošimas siloso maišuose 
Sumaišyti su valcuotais ar skaldytais grūdais: 25 kg /t 
Maišymo ir laikymo sąlygos: 
Maišymo metu grūdų SM% turi siekti 70%–84%. Maišykite produktą su grūdais traiškymo bakelyje, 
po to kaip įprasta uždarykite siloso maišą. 
Prieš naudodami galutinį produktą šėrimui, apdorotus grūdus 20-čiai dienų palikite uždarytame 
siloso maiše. 
Grūdai turi būti subrendę (apdorojimas gali neįvykti jei yra žalių grūdų). 

Racione
Perskaičiuokite racioną su mitybos specialistu. Apdorotų grūdų kiekis gali kisti, priklausomai nuo raciono. 
Apdorotų grūdų normos negalima viršyti. Norma vienam gyvuliui: 1,5–2 kg / 100 kg gyvo svorio.
Laikykitės mitybos specialisto rekomendacijų.

Melžiamos karvės ir pieninės telyčios 
Pradėti nuo pusės normos, t. y.  2 kg per dieną. 
Palaipsniui, per 8 dienas, kiekį didinkite iki pilnos 
normos.
Gyvuliui galima sušerti iki 6 kg, priklausomai nuo 
pašaro. Teiraukitės mitybos specialisto.

Penimiems galvijams, sausame racione: 
Šiaudai+ grūdai XL Grain + mineraliniai pašarai 

Diena po 
atvykimo Jauni galvijai 200–300 kg Karvės - Telyčios 600kg 

D1 2 kg ryte ir vakare 2 kg ryte ir vakare
D2 2,5 kg 3 kg
D3 3 kg 4 kg
D4 3,5 kg 5 kg
D5 4 kg 6 kg
D6 Laisvas priėjimas prie pašaro Laisvas priėjimas prie pašaro 


