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RYCaps®

Koncentrovaný zdroj živých kvasinek ve formě bolusu.

Během výpadků příjmu krmiva je okamžitá podpora aktivity bachoru prioritou. Pro co 
nejrychlejší návrat nejen k plné produkci mléka, ale především proto, aby se problém dále 
neprohluboval a nevyústil ve větší metabolické problémy, jejichž řešení by představovalo 
výrazně vyšší náklady. Efekt RYCaps® spočívá díky vysoké dávce koncentrovaných živých 
kvasinek v rychlém znovunastartování bachoru. Aktivní trávení živin, vytváření anaerobního 
prostředí a podpora rozvoje celulolytické mikrofóry mají za následek stimulaci vyššího 
příjmu krmiva, a tedy i návrat k plnohodnotné produkci mléka.  

Hlavní funkční složky: Živé kvasinky, niacin, fermentační extrakty, vitamin B

Vlastnosti a benefity
• Živé kvasinky aktivně tráví živiny, podporují funkci zdravé bachorové mikroflóry, udržují rovnovážné podmínky 

a stimulují vyšší příjem krmiva.
• Obsahuje 6 g niacinu pro ochranu jaterních buněk a prevenci ketózy.
• Fermentační extrakty zlepšují enzymatickou aktivitu, posilují prospěšné bakterie a redukují činnost patogenů.
• Přidaný vitamín E podporuje zdraví během období vysokého stresu.

Doporučené podání
Podejte jeden bolus denně po dobu 2-3 dnů v období omezeného příjmu krmiva (okamžitě po otelení, během 
onemocnění, v případě výpadků příjmu krmiva způsobených bachorovou disbalancí). 

Dostupné balení: 1 pixla = 25 bolusů

Před podáním: 
• Málo konzumentů kys. 
mléčné
• Nadbytek kys. mléčné 
• Vysoký obsah O2 
• Nižší pH bachoru 
• Pokles příjmu sušiny 

Po podání: 
• DFM podporují 
konzumenty kys. mléčné
• Snížení koncentrace 
kys. mléčné 
• Kvasinky aktivně 
vychytávají volný O2 a 
vytváří tak anaerobní 
podmínky 
• Niacin napomáhá 
uvolňování energie
• Vyšší pH bachoru 
• Nárůst příjmu sušiny
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RYCaps® 
 

DOPLŇKOVÉ MINERÁLNÍ KRMIVO PRO DOJENÉ KRÁVY A DOBYTEK. 

 

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ 

Hrubý protein  10.0 % 
Hrubý tuk  10.0 % 
Hrubá vláknina 2.65 % 
Hrubé popeloviny 14.0 % 
Sodík   0.30 % 
Vápník   6.00 % 
 
SLOŽENÍ 
pšeničné otruby, uhličitan vápenatý, maltodextrin, produkty Aspergillus oryzae  bohaté na proteiny, ječná 
mouka, hrachová moučka 
 
DOPLŇKOVÉ LÁTKY 
VITAMÍNY:   3a700 Vitamin E 1 475 mg/kg 
   3a314 Niacin  300 000 mg/kg 
 
MIKROORGANIZMY: 4b1711 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 1.5 x 1012 CFU/kg 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Kdykoliv klesne příjem sušiny či produkce mléka aplikujte 1 bolus. Při přetrvávajících problémech je možné 
podání opakovat.  
 
Bolusy podávejte pomocí k tomu určeného nerezového aplikátoru bolusů RYCaps. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte na suchém místě při teplotách mezi 4 °C a 30 °C. Po vyjmutí bolusu z dózy vždy opět pevně uzavřete. 
 
HMOTNOST BALENÍ:  
1 pixla = 25 bolusů po 20 g 
 
 
 
 
 
 
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.    


