
Objectiu Nutricional

 Assolir un IE  el més baix possible

 Millorar l’eficiència per a produir un litre de llet 
amb el màxim benefici.

Una visió per a  Remugants, en la Nutrició 2013

Amb la meva 
Experiència i 

consells 



ALGUNS

CRITERIS 

NUTRICIONALS

IMPORTANTS





Adf eficaç

un valor  físic (criteri de textura)

Inici 

lactació

Mitja 

lactació

Adf 19% 21%

Adf – eficaz

60 a 70

gr/ kg Ms.

70 a 80 

gr / kg Ms.



Destrucció de la fibra 

eficaç

Sitge tal qual Destructuració mecànica

Un cop a l’Unifeed Ració  Unifeed amb pinso



Exemple d’amplitud d’ ADF eficaç (g/kg MS)

 Capacitat d’un forratge per fer remugar

 Mida química + mida física

 Medeix la resistència real d’una fibra a la 
mastegació i al remugar

Mín. Màx.

Sitge blat moro 45 100

Sitge herba 30 120

Fenc gramínia 80 200

Fenc alfals 100 250

Alfals deshidratat 70 150

Herba verda 10 30

Palla 160 350

¿Cóm millorar l’eficiència
®
?

Una visió per a  Remugants en l’alimentació: 

La meva experiència

 Adf - eficaç:



Desensiladora



“3 sitges d’herba 
cada cop més 

frequents”

Objectiu ració total

=

65 g/kg MS

¡Ull!

GHF/ADF eff
=            

12,8

GHF/ADF eff
=            

22,1 /   5,3
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GLÚCIDS d’alta FERMENTACIÓ

Objectiu = 300 g/kg MS
 GAF:

UFl ALM GHF GHFR ALM BP

Blat moro 1,10 64 433 173 187

Blat 1,02 59 545 435 60

P. Cítrics 0,99 - 570 356 -

Exemple:

¿Cóm millorar l’eficiència
®
?
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¿Cóm millorar l’eficiència
®
?



 Síntesi d’estudis en camp y minisitges – PRECIANE -

 Inici del ensitjat

  GAF i   GAFR

  Midó by-pass

  Síntesi  proteïna  
microbiana

 Final del ensitjat

  GAF i   GAFR

  Midó by-pass

  Risc acidosi

La complementació de les racions amb sitge de 

blat de moro ha de canviar-se a mesura que passi el temps

¿Cóm millorar l’eficiència
®
?
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¿Cóm millorar l’eficiència
®
?



¿ La Proteïna By-pass com a millorador 
de l’I.E.?

 Un bon criteri de racionament proteic per a 
formular equilibradament en totes les fases

 Proteïna By-Pass de qualitat Sistema PROTEK

 Preparats nutricionals líquids que millorin l’ 
eficàcia de la dieta total i el consum

 Disseny de barrejes personalitzades per a 
complementar el forratge basades en els nous 
criteris nutricionals

Síntesis de proteínas

Lisina

Metionina

Isoleucina

Histidina

+ Leche

+ de Materias Proteicas

Aminoácidos 
Microbianos

Aminoácidos By-Pass 
complementarios

¿Cóm millorar l’eficiència
®
?



Exemple orientatiu i pràctic de l’interès 

del ProTeK

Kg

Ms

ingesta

%

Prot. Bruta

ració

Grams

ingesta de 

Prot. Bruta

Degradabilitat

de la Proteïna

Prot.By-

pass

gr / dia 

22 17% 3.740 65% 1310 gr.

22 16,5 % 3630 60% 1425 gr

22 16,5 3630 58% 1524 gr.

Menys proteïna bruta,  
més proteïna by-pass



Indispensable per a

 Racions amb molta Pastura verda

 Racions amb ensitjats de:

Ry- grass

Alfals

Herbes de Prat

 Racions de Post- Part

 Nuclis proteics per a Robots de munyir



Tenint en compte...

3. Requerimients nutricionals en cada moment.

1. La PRECISIÓ en la VALORACIÓ NUTRICIONAL de tots els farratges.

- GAF – GAFR 

- MIDÓ By Pass

- Proteïna degradable -Proteïna Soluble – PROT By Pass 

- ADF eficaç.

Quantifico la evolució del sitge de blat de moro en el temps

4. Experiencia i especialització

2. La relació dels  criteris de  nutrició 

al RUMEN

¿Cóm millorar l’eficiència
®
?



 1º objectiu:

– PROTIFLOR asegura una bona rumia 

aumentant l’apetecibilitat dels farratges grollers 

(fenc, palla …).  Millor rumia

 2º objectiu:

– PROTIFLOR nutreix els micro-organismes del rumen per les seves

aportacions en energia i proteïnes solubles : GAFR i Prot. Soluble. 

Optimitza les fermentacions ruminals

 3º objectiu:

– PROTIFLOR garantitza una bona sincronització de fermentacions ruminals

 Equilibri GAFR/NTR i GAF/Prot.Deg per a una síntesi óptima de proteïnes 

microbians.  Disminueix el risc d’enfermetats metabóliques

 4º objectiu:

– PROTIFLOR augmenta les quantitats de proteïnes digerides a l’intestí.

+ Llet   i  + TP

PROTIFLOR

ALIMENT LÍQUID

¿Cóm millorar l’eficiència
®
?



• Permet un augment de la ingestió de la ració en
base a un augment de la producció de llet de +
1,2 kg a 2,1 kg en les d’alta producció.

+ LLET PRODUIDA EN BASE A FARRATGES

• Seguritat de la ració degut a una ingesta
homogènia de les fibres eficaces per a la rumia
(ex.-Palla, h. seca) sense “espulgats” ni
“rebutjos”.

MENYS ACIDOSI

NORMALITZACIÓ DE LA TB EN LLET DE VAQUES EN SUB-ACIDOSI

PROTIFLOR ALIMENT LÍQUID

# INTERESANTÍSSIM #


