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BlueLite® Transition Pellets

Podpora hydratace, energetické rovnováhy a příjmu krmiva během tranzitního období.

Kombinace elektrolytů BlueLite® a živých kvasinek do jednoho produktu ve formě 
krmných pelet pro zamíchání do TMR či posypem na žlab. Podpora krav v tom nejvíce 
náročném období kolem otelení, kdy dochází k výraznému propadu v příjmu krmiva i 
vody. Chutná forma elektrolytů, vitaminů a energie pro stimulaci příjmu vody dohromady 
s živými kvasinkami pro nastartování bachoru a vysoký příjem sušiny. Výsledkem je rychlé 
zotavení se z náročného otelení, což je tou nejlepší cestou pro bezproblémový rozdoj a 
celou laktaci.
Pokus Agro Záhoří, 2016 - Efekt krmení produktu 2 týdny před a 2 týdny po otelení: 
Výsledky pokusu zcela jasně prokazují podstatný pozitivní vliv na výši mléčné užitkovosti 
v průběhu celé laktace (305) - u krav o +271, u prvotelek o +840 kilogramů mléka navíc 
oproti kontrolní skupině. Zpracovaná finanční analýza potvrdila výrazný ekonomický přínos.

Hlavní funkční složky: Živé kvasinky, pufrované elektrolyty, osmolyty, draslík, hořčík, sodík, chloridy, více zdrojů 
energie

Vlastnosti a benefity
• Kombinace prověřeného efektu živých kvasinek s elektrolyty Bovine BlueLite® pro tranzitní období.
• Živé kvasinky navozují správné podmínky v bachoru, podporují rozvoj celulolytické mikroflóry a stimulují vyšší 

příjem krmiva.
• Rychlá a efektivní adaptace na zásadní změny krmné dávky před a po otelení.
• Elektrolyty a osmolyty napomáhají udržovat rovnováhu tekutin a buněčnou integritu.
• Zdroj rychle dostupné energie během období poklesu příjmu sušiny.
• Vyšší produkce mléka a na vrcholu laktace zásadně zvyšuje profitabilitu.

Doporučené podání
• V dávce 125 g/ks/den po dobu 3 týdny před otelením a 3 týdny po otelení. 

Dostupné balení: 20 kg pytel
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Průměrný denní nádoj na skupinu - měřeno 14 týdnů od otelení.
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BlueLite® Transition Pellets 
 

DOPLŇKOVÉ MINERÁLNÍ KRMIVO PRO DOJENÉ KRÁVY. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Hrubý protein  8.80 %    Vápník   3.60 % 
Hrubý tuk  3.60 %    Sodík   2.60 % 
Hrubá vláknina 9.20 %    Fosfor   0.79 % 
Hrubé popeloviny 21.0 %    Hořčík   0.21 % 
       Draslík   4.43 % 
 
SLOŽENÍ 
pšeničný šrot, sušená řepná dužina, dextróza, třtinová melasa, chlorid sodný, chlorid draselný, laktóza, 
sorbitol, uhličitan draselný, sacharóza, fosfát monosodný, hydrogenuhličitan sodný, vápníkov soli palmových 
mastných kyselin, uhličitan vápenatý, dikalcium fosfát, maltodextrin, ječná mouka, hrachová mouka, 
kvasinkové výrobky, sušená kultura Aspergillus oryzae v ječné moučce, sušený extrakt fermentace 
Kluyveromyces marxianus, fruktóza, síran hořečnatý, oxid hořečnatý 
 
DOPLŇKOVÉ LÁTKY 
VITAMÍNY:   3a672a Vitamin A 268 000 UI/kg  3a671 Vitamin D3 52 000 UI/kg 
   3a700 Vitamin E 650 mg/kg  3a314 Niacin  160 mg/kg 
 
STOPOVÉ PRVKY: 3b607 chelátová forma zinku, hydrát  325 mg/kg 
 
MIKROORGANIZMY: E1711 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 8 x 1010 CFU/kg 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Doporučená denní dávka je 125 g/ks v období 3 týdny před a 3 týdny po otelení.  
Zamíchejte do TMR či posypem na žlab. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte na suchém místě při teplotách mezi 4 °C a 30 °C. Po otevření vždy pytel opět pevně uzavřít. 
 
HMOTNOST BALENÍ:  
25 kg pytel 
 
 
 
 
Tento dokument obsahuje pouze nutné informace, které musí výrobci ohledně složení produktů uvádět v 
souladu s legislativou a nařízeními EU. Z důvodů ochrany přesného složení produktu neuvádíme žádné 
informace nad rámec těchto požadavků. Více se dozvíte u zástupce MTS.    


