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Calf PreRD

Koncentrovaný zdroj živých probiotik a dalších živin pro účinnou prevenci průjmů a celkově efektivnější odchov telat.

Calf preRD je komplexní směs koncentrovaných probiotik, prebiotik a vitaminů 
poskládaných specificky pro rychlejší rozvoj bachorových papil, pro co nejefektivnější 
příjem a konverzi sušiny, ke zlepšení přírůstků a pro omezení (a prevenci) zažívacích 
potíží telat.  Calf preRD obsahuje DFM organismy (přímo krmené mikroby - probiotika) a 
využívá tak živé bakterie k udržení zdravého prostředí trávicího traktu. Zároveň pomocí 
specializovaného proteinu ochraňuje trávicí soustavu proti patogenům, které přímo 
způsobují průjmy nebo se podílí na oslabení imunitního systému.

Hlavní funkční složky: Živé kvasinky, MOS, probiotika a prebiotika, vitaminy a antioxidanty

Vlastnosti a benefity
• Kombinace probiotik a extraktů kvasinek posiluje zdravé střevní prostředí a brání rozvoji patogenů.
• Obsahuje vitaminy a antioxidanty pro podporu imunitního systému.
• Mannanové oligosacharidy aktivně zamezují přichytávání patogenů na střevní epitel.
• Stimulace rozvoje bachorových papil prostřednictvím produkce butyrátů. 
• Krmení přímo do mléka/MKS, popř. do vody či posypem na starter.

Doporučené podání
Režim prevence a profitabilita odchovu: Od 2. dne věku až do odstavu v denní dávce 4 g/tele. Rozmíchejte 2 g 
přímo do mléka/MKS a podejte dvakrát denně. 
Režim po vyléčeném průjmu: Pro rychlejší zotavení a podporu zdravé střevní mikroflóry navyšte po dobu 10 dnů 
dávku na 8 g/tele/den.

Dostupné balení: 6 kg kbelík

Denní přírůstky
Příjem krmiva
Energetická balance
Rozvoj bachoru
Obranyschopnost
Nižší výskyt průjmů

Kolonizace patogenů a jejich 
množení
Oxidativní stres
Náklady na krmení
Věk při odstavu

Provedené pokusy a zkušenosti chovatelů v praxi potvrzují 
nárůsty/poklesy následujících faktorů:

Prevence je ta nejlevnější cesta k úspěchu
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Calf PreRD 
 

DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO TELATA. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Hrubý protein  7.50 % 
Hrubý tuk  0.90 % 
Hrubá vláknina 0.70 % 
Hrubý popel  17.9 % 
Sodík    0.32 % 
 
SLOŽENÍ 
maltodextrin, kvasinky, sušený vodní meloun 
 
DOPLŇKOVÉ LÁTKY 
VITAMÍNY A PROVITAMÍNY:   3a700 vitamin E 4150 mg/kg 
 
STABILIZÁTORY STŘEVNÍ FLÓRY: 
E1700 Bacillus licheniformis (DSM 5749) a Bacillus subtilis (DSM 5750) 3.25 x 1011 CFU/kg 
4b1705 Enterococcus faecium NCIMB 10415    2.60 x 1011 CFU/kg 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Krmit od dvou dnů stáří do odstavu od mléka. Dávkujte 2 g na tele na jedno krmení (4g na tele/den) 
zamícháním s mlékem nebo mléčnou krmnou náhražkou. 
 
Přiložená odměrka - 10 g 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte na suchém místě při teplotách mezi 4 °C a 30 °C. Při otevření sáček vždy opět pevně uzavřít. 
 
HMOTNOST BALENÍ:  
6 kg kbelík 
 
 
 
 
 
 
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.    


