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PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 

Průjmová onemocnění představují nejčastější zdravotní problém při odchovu mléčných telat. Z celkového 

podílu uhynulých telat jsou zodpovědné dokonce v 60ti % případů. Zatímco řešení příčin onemocnění 

(působení specifických patogenů) vyžaduje veliké úsilí podložené správnou diagnostikou, tak léčba příčin 

průjmů je relativně velice jednoduchá, levná a přímočará. Působením patogenů dochází k poškození 

střevního epitelu, který není schopen absorbovat elektrolyty (minerály), vodu a živiny a nebo se jich naopak 

tělo dokonce zbavuje. Každé průjmové onemocnění, bez ohledu na původce, má vždy za následek 

dehydrataci, ztrátu elektrolytů a energie a především acidózu krve, která je tím hlavním, skrytým 

problémem. Překyselená, zahuštěná krev není logicky schopna dostatečně efektivně rozvádět potřebný 

kyslík, tekutiny a další živiny po těle a je zodpovědná za postupně se zvyšující slábnutí organizmu. 

Orální elektrolyt by měl být svým složením tudíž postaven tak, aby byl schopen výše zmíněné body vyřešit. 

V nabídce komerčně dostupných elektrolytů můžeme ovšem najít často zásadní rozdíly a některé produkty 

obsahují dokonce přísady, které léčbu nemohou urychlit (probiotika) a nebo mají dokonce negativní vliv 

(vláknina). To vše je podloženo novějšími poznatky a odbornými pracemi. I v samotném doporučeném 

použití produktů u některých výrobců přežívají pokyny, které jsou již dávno vyvráceny. Nemalá část 

výrobců stále chovatelům doporučuje omezení krmení mléka na 1-2 dny u každého průjmového telete. 

Ačkoliv je průjmové onemocnění problém, tak žádný, byť sebelepší, elektrolyt neobsahuje tuky, bílkoviny, 

vitaminy, růstové faktory, hormony atp., které jsou zcela nezbytné pro zajištění růstu telat. Omezení 

krmení mléka je tak zcela v rozporu s tvrzeními odborníků a expertů na odchov mléčných telat. Aby 

problematika elektrolytů byla ještě složitější, tak navíc velké množství elektrolytů by, vzhledem k použitým 

alkalizačním činidlům, mělo být krmeno pouze do vody a nikoliv do mléka.. 

BlueLite ReplenishM je vysoce kvalitní elektrolyt, jehož složení bylo postaveno na základě rozsáhlé, 

nekomerční studie tak, aby odpovídalo nejnovějším poznatkům o potřebách průjmových telat. Naprosto 

spolehlivě tak řeší dehydrataci, nedostatek energie a minerálů a především acidózu krve. Tekutá forma 

výrazně usnadňuje práci i čas ošetřovatelů při přípravě. Podání je možné do vody i mléka.  

HLAVNÍ PŘÍNOSY 

 alkalizační činidla acetát a propionát sodný zajišťují korekci acidózy a oproti běžně používanému 

bikarbonátu (hydrogen-uhličitan sodný) májí výrazné výhody: 

o zprostředkování absorpce sodíku 

o udržují nízké (kyselé) pH ve slezu, které brání přemnožení patogenů a díky kterému se 

efektivně tráví mléčný kasein - bikarbonát/citrát sodný pH zvyšují 

o poskytuje neutrální aminokyseliny (glycin) jako další přenašeče sodíku 

 má optimální hladinu osmolality (400 mOsm/l)) pro bezproblémové použití v mléce 

 tekutá forma zajišťuje jednoduché rozmíchání a šetří čas i práci ošetřovatelů 

 aplikace možná ve vodě i mléce a nevyžaduje omezení krmení mléka 

 

DOPORUČENÉ POUŽITÍ 

 pro prevenci průjmových onemocnění 

 rychlé řešení průjmů v jakékoliv fázi onemocnění 

 v ostatních případech dehydratace - tepelný stres, přesuny, zákroky,... 



Dietní doplňkové krmivo pro telata 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Vlhkost   35.0 % 
Hrubá bílkovina  3.50 % 
Hrubý tuk  0.05 % 
Hrubá vláknina  0.02 % 
Popeloviny  7.30 % 
Sodík    3.00 % 
 

SLOŽENÍ 

glukózový sirup, dextróza, chlorid draselný, třtinová melasa, chlorid sodný, propionát sodný, acetát sodný 
 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ 
Pro dávkování 1.1 l lahve použijte odměrku, která je přímo součástí lahve. 
U 5 l balení dávkujte pomocí stlačovací pumpičky, která je ke kanystru přiložena.  
 
Aplikace ve vodě: 
Smíchejte 100 ml BlueLite ReplenishM s 2 litry teplé vody (podporuje aroma a příjem) a podejte 1x denně. 
 
Aplikace v mléce: 
Smíchejte 50 ml BlueLite ReplenishM 2x denně s teplým mlékem. Celková denní dávka je stále 100 ml. 
 
DOPORUČENÉ POUŽITÍ 
Prevence průjmů, podpora organizmu či řešení dehydratace: 
Rozmíchejte 100 ml ve 2 litrech teplé vody a nabídněte jako další zdroj tekutin během stresových období - 
tepelný stres, přesuny, manipulace, odstav telat, zootechnické a veterinární zákroky. 
 
Průjmová onemocnění: 
Rozmíchejte  plnou denní dávku 100 ml ve 2 l teplé vody. V případě preference podání do mléka rozdělte 
denní dávku na 2x 50 ml. Podání většího množství denně je v případě vyšší potřeby možné a bez rizik. 
 
 OBECNÁ DOPORUČENÍ 
U průjmových telat je velice důležité udržet příjem mléka. Krmení mléka omezujte pouze ve velice 
vážných případech a na 1, max. 2 krmení. Elektrolyty podávejte jako další krmení nad rámec běžného 
režimu. BlueLite ReplenishM je druhým krokem v rámci kompletního protokolu MTS produktů pro telata. 
Prvním krokem by mělo být řešení příčin průjmů - bolusy Calf Renova. 
Orální elektrolyty podávejte do té doby, než příznaky průjmového onemocnění zcela odezní. I již mírný 
průjem znamená ztrátu tekutin, energie a minerálů. 
 

SKLADOVÁNÍ 

Skladujte na suchém,  chladnějším místě. Po každém použití nádobu opět pevně uzavřete. 

 

FORMY BALENÍ:   kanystr o objemu 1.1 litr (11 dávek) nebo 5 litrů (50 dávek) 
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