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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 

Tekutiny jsou hlavní složkou všech živočišných druhů a na celkové tělesné hmotnosti se podílejí u skotu až z 

65-70 %. Voda je zcela esenciální živinou pro přežití organizmu a zatímco bez potravy lze přežít delší dobu, 

absence vody vede k úhynu již během několika dní. Není se čemu divit - je podstatnou součástí všech 

buněk, tkání, orgánů, veškeré chemické reakce probíhají v tekutém prostředí, je jedním z hlavních nosičů 

živin v těle. Voda je také hlavním nosičem krve (90 % krevní plazmy), mízy, hormonů, enzymů, sekretů i 

exkretů. A netřeba ani zmiňovat pro chovatele dojeného skotu tak důležité mléko, které se z 87 % skládá z 

vody. Další příklady její naprosté nezbytnosti již asi není třeba uvádět. Je tak zcela zásadní, aby měly krávy k 

dispozici neustále ad-libitum čisté a čerstvé vody. Jedině tak od nich můžeme očekávat poté užitkovost 

odpovídající jejich genetickému předpokladu. Jsou však období, kdy se krávy nacházejí v dlouho trvajícím 

stavu dehydratace - především v teplých letních měsících. 

V obdobích vysoké zátěže (otelení, tepelný stres, nemoc,...) je první reakcí organismu krav omezení příjmu 

vody a krmiva, což má za následek okamžité ztráty mléčné produkce. Pokud se celková dehydratace dále 

prohlubuje, má velice negativní vliv na imunitní systém a reprodukci plemenic. Nejlepší možností prevence 

rozvoje těchto problémů je zajistit, aby krávy v obdobích zvýšeného stresu neomezily příjem tekutin a 

sušiny a byly tak stále schopny maximální produkce mléka. 

Bovine BlueLite Lick Block ve formě krmného lizu obsahuje elektrolyty v kombinaci se zdroji energie a má 

tak za úkol preventivně předcházet negativním vlivům stresových podmínek. V případě dehydratace je 

nastartování příjmu vody prvním stimulem pro to, aby krávy začaly přijímat více sušiny, což zamezí dalším 

ztrátám v produkci mléka. Navíc liz obsahuje vitamíny obohacené o antioxidanty, které jsou nezbytné pro 

boj s toxiny a podporují tím imunitní obranu. Dále je Lick Block zdrojem osmolytu betainu, který napomáhá 

udržovat buněčný objem, správnou výměnu tekutin a stimuluje syntézu proteinů, dělení buněk a integritu 

střevního epitelu. 

 

HLAVNÍ PŘÍNOSY 

 zdroj elektrolytů pro stimulaci příjmu vody a zamezení dehydratace 

 obsahuje nezbytné živiny podporující správné fungování metabolizmu 

 poskytuje rychlou energii z více zdrojů - dextróza, sacharóza, fruktóza 

 správná hydratace napomáhá udržení tělesné rovnováhy tekutin a podporuje další příjem vody 

 příjem vody stimuluje spotřebu krmiva a zamezuje tak ztrátám v produkci mléka 

 podporuje navození pozitivní energetické balance 

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 v tranzitním období a především okamžitě po porodu 

 v obdobích tepelného stresu 

 při změnách krmných dávek 

 pro nemocné plemenice nebo po 

veterinárním zákroku 

 před, během a po transportu 

 



 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Vápník    6.10 % 
Sodík    5.80 % 
Fosfor    1.60 % 
Hořčík   7.30 % 
 

 

SLOŽENÍ 

oxid hořčíku, chlorid sodný, defluorizovaný fosfát, chlorid draselný, oxid vápenatý, třtinová melasa, betain 

 
NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY  
VITAMÍNY A PROVITAMÍNY: 
3a700 Vitamin E  965 mg/kg 

    

STOPOVÉ PRVKY:      

E6 Chelát hydrátu glycinu   220 mg/kg 

E4 Pentahydrát síranu měďnatého  1 mg/kg 

 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A URČENÍ 
Orální, volně dostupné zvířatům. Umístěte v blízkosti zdroje pitné vody pro vyšší příjem lizu. 
 
Mléčný skot: 

Průměrná denní spotřeba je cca 150 g na kus a den. Doporučujeme podat týden před porodem a celé 3 
týdny po otelení. Dále v obdobích vysokého tepelného stresu. Jedno balení na cca 25 zvířat na 5 dní. 

 
Masný skot: 

Průměrná denní spotřeba je cca 120 g na den a kus. Doporučeno podávat okolo porodu či v období stresu. 
Jedno balení na cca 25 zvířat po dobu 7 dní. 
 

SKLADOVÁNÍ 

Pro dosažení maximálního efektu skladujte na suchém,  chladnějším místě.  Držte mimo přímé sluneční 

záření. 

 

HMOTNOST BALENÍ: plastové vědro - 20 kg 
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