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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 

V obdobích vysoké zátěže (otelení, onemocnění, tepelný stres,...) je první reakcí organismu dojnic omezení 

příjmu vody a krmiva, což má za následek okamžité ztráty mléčné produkce a především silný energetický 

deficit. Pokud se celková dehydratace a nedostatek energie dále prohlubuje, má velice negativní vliv na 

imunitní systém a reprodukci plemenic. Nejlepší možností prevence těchto problémů je zajistit, aby krávy v 

obdobích zvýšeného stresu neomezovaly příjem tekutin a sušiny a byly tak stále schopny maximálně pokrýt 

potřeby pro produkci mléka a funkci imunitního systému. 

BlueLite Transition Pellets jsou zdrojem elektrolytů, energie a probiotik. Vznikly kombinací produktů na 

bázi konceptu BlueLite efektivní rehydratace a konceptu probiotické podpory pomocí živých, aktivních 

kvasinek. Prostřednictvím jednoho produktu tak  máte možnost zajistit dostatečný příjem tekutin a k tomu 

navíc výrazně stimulovat správné trávení a vyšší příjem sušiny, což v konečném důsledku vede k té 

nejefektivnější podpoře vysoké mléčné produkce doprovázené i lepším zdravotním a reprodukčním stavem 

zvířat. Transition Pellets jsou prostředkem, jak dát plemenicím vše potřebné pro překonání stresových 

podmínek v obdobích vysokého tepelného stresu a nebo během tranzitní periody. 

 

EXPERIMENT V AGRO ZÁHOŘÍ - ozkoušeno na chovu v ČR 

Faremní pokus ve spolupráci s Agro Záhoří byl proběhnul v létě 2016. Produkty se krmily průměrně 16 dní 

před a 16 dní po porodu. Již na základě 100 denních výsledků laktace byl výrazný rozdíl u pokusné skupiny 

krav (108 litrů mléka na kus více). U prvotelek byl navíc tento rozdíl + 205 kg mléka. U pokusné skupiny 

byla také zaznamenána za prvních 100 dní nižší brakace krav. Po vyhodnocení celé normované laktace bylo 

zjištěno o 271 kg mléka více u plemenic, kterým byly produkty podávány pouhých 32 dní okolo porodu. 

Samotné prvotelky za celou laktaci nadojily dokonce o 840 kg mléka více! Cenová kalkulace odhadla, že 

příznivý efekt BL Transition Pellets zaplatil za své náklady již kolem stého dne laktace! Podrobnější 

informace o experimentu jsme publikovali v katalogu a je k prohlédnutí na i webu www.mtssro.cz. 

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY 

 obsahuje DFM organismy (přímo krmené mikroby) pro efektivnější trávení a podporu příjmu krmiva 

 elektrolyty stimulují hydrataci a udržují správný koloběh tekutin v těle 

 vysoce efektivní šarže živých, aktivních kvasinek Saccharomyces cerevisiae  

 fermentační extrakty z Aspergillus oryzae aktivně blokují navázání patogenů na střevní mikroklky 

 stimuluje optimální trávení a usnadňuje rozklad cukrů, tuků a bílkovin v krmivu 

 podpora funkce imunitního systému 

 pomáhá vyrovnat se s vysokým stresem v období rozdoje a letních veder 

 DCAD neutrální - může být použito bez úpravy krmné dávky 

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 v tranzitním období okolo porodu 

 během období vysokého tepelného stresu 

 při změnách krmných dávek 

 pro plemenice nemocné nebo po veterinárním zákroku 

 před a po transportu 
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ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Hrubá bílkovina   8.80 % 

Hrubý tuk a olej  5.20 % 

Hrubá vláknina  5.90 % 

Hrubé popeloviny 18.8 % 

Vápník    1.40 % 

Sodík    2.04 % 

Fosfor    0.79 % 

Hořčík   0.21 % 

Draslík    4.43 % 

 

SLOŽENÍ 

pšeničná krupice, dextróza, sušená řepná drť, třtinová melasa, laktóza, uhličitan vápenatý, chlorid sodný, travní 

moučka, uhličitan draselný, sacharóza, maltodextrin, chlorid draselný, palmový olej, fosforečnan vápenatý, 

pivovarské kvasnice, ječná mouka, hrachová mouka, kvasinkové produkty, fosforečnan sodný, uhličitan sodný, 

fruktóza, síran hořečnatý 

NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY  

VITAMÍNY A PROVITAMÍNY: 

3ª672a Vitamin A  335 000 m.j./kg   E671 Vitamin D3 65 000 m.j./kg 

3a700 Vitamin E  820 mg/kg   3ª314 Niacin  200 mg/kg 

 

STOPOVÉ PRVKY:      

3b607 chelát hydrátu glycinu - 155 mg/kg 

 

MIKROORGANISMY A STIMULANTY TRÁVENÍ: 

E1711 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077:   1.0 x 1011 CFU/kg 

4a2 Fermentační produkt Aspergillus oryzae NRRL 458:  25 g/kg  

 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A URČENÍ 

Především pro období 21 dní před a 21 dní po porodu; přimícháním do TMR či posypem; 100 g/kus a den. 

Během období tepelného stresu možné také předcházet propadům v dojivosti. 
 

SKLADOVÁNÍ 

Pro dosažení maximálního efektu skladujte na suchém, chladnějším místě.  Po otevření pytel opět pevně 

uzavřete, aby se zamezilo vniku vlhkosti. 

 

HMOTNOST BALENÍ: 1 pytel = 20 kg 
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