
Protural®

Zootechnická doplňková látka pro selata

Typ produktu
Zootechnická doplňková látka pro 
selata: E.U. identifikační číslo 4d 5

Klíčová slova
Zootechnický, růstový stimulátor, 
selata, benzoát sodný, Protural®

Použití
Protural® obsahuje 99% aktivního benzoátu sodného 
a je registrovaný v EU jako zootechnická doplňková 
látka pro použití v krmivech pro selata s potenciálem 
zlepšení produkce odstavených selat. Protural® je 
dobře rozpustný zdroj benzoátu sodného a rychle se v 
kyselém prostředí žaludku mění na kyselinu benzoo-
vou. Tato endogenní kyselina benzoová je vysoce 
disperzibilní a má tak vyšší antimikrobiální aktivitu při 
průchodu gastrointestinálním traktem než běžné 
průmyslové produkty s kyselinou benzoovou.

Výsledky pokusů ukázaly že Protural® kontroluje 
intestinální mikroflóru a zlepšuje produkci zvířat. 
Finální hmotnost, denní přírůstky a konverze krmiva je 
u odstavených selat průkazně lepší.

Protural® je vhodný také do tekutého krmení, kde 
zabraňuje fermentaci vyvolané plísněmi a kvasinkami.

Podobně jako kyselina benzoová je Protural®  
metabolizován na kyselinu hippurovou, která 
okyseluje moč a snižuje emise amoniaku do prostředí.

Protural® je také organickým zdrojem sodíku bez 
chlóru a částečně může nahradit použití soli, zvyšuje 
dEB (dietetickou rovnováhu elektrolytu). 
 
Stabilita a skladování
Produkt je stabilní po dobu 2 let od data výroby. 
Fyzikální stabilita se ještě před uplynutím doby 
trvanlivosti může snížit, pokud nebude produkt 
skladován v chladnu, suchu a v dobře větraném 
prostoru. 
 
Manipulace a přeprava
Není korozivní.
 
Balení 
25 kg pytle, volně ložený
 
Certifikace
Výroba a dodávky tohoto produktu jsou řízeny 
systémem jakosti GMP+. 
 
Bezpečnostní upozornění
Před manipulací s produktem si pročtěte bezpečnostní 
list materiálu. Vyrobeno v Holandsku.

Záruka: Tyto informace jsou  určeny jako pomůcka a podle nejlepšího 
vědomí výrobce jsou  k datu tisku tohoto materiálu přesné a spolehlivé. 
Uvedené hodnoty jsou pouze informativní, výrobce za ně neručí a mohou se 
bez oznámení změnit. Další informace o našich produktech a těchto 
specifikacích vám poskytne naše oddělení technických služeb. 
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Složení Protural® je bílý práškový nebo 
granulovaný zdroj 99% benzoátu 
sodného.

Druh zvířat Vyvinutý zvláště pro odstavená 
selata do 35 kg. 

Doporučené
dávkování

Do 4 kg na tunu krmné směsi. 

Typické  hodnoty Kyselina benzoová 83%,

Nutriční hodnota NE prasata: žádná
ABC pH4: 5974 meq/kg
(vápenec: 20000 meq/kg),
sodík 158 g/kg, dEB 6916 meq/kg 
(NaHCO3: 11918 meQ/kg)

Vzhled Bělavý granulát nebo prášek
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