


Tranzitní období 

Nízký příjem sušiny 

Bachorová acidóza 

Zánětlivé procesy & 
imunoaktivace 

Hypokalcémie 

Nedostatky draslíku a 
hořčíku 

Dehydratace 

Metabolická onemocnění 

Negativní energetická 
balance 

Pokles plodnosti 

Snížená produkce 

Vyšší riziko reziduí léků 

Vyšší brakace do 60. dne 

Rizika Důsledky 



 Více než jen řešení jednoho či dvou metabolických problémů u krav 
po otelení. PREP305™ optimalizuje adaptaci krav na novou 
krmnou dávku, prostředí a denní režim pro dosažení co nejlepší 
výkonnosti. 

 

 PREP305 jde mnohem dál, než typický přístup jednotlivých 
produktů pro jednotlivé zdravotní události.  

 

 

PREP305 je naše cesta pro to jít  za hranu běžně akceptovaného™ 

 

PREP305™ 



Základem PREP305 je řada produktů značky YMCP®. 

YMCP nastartuje optimální fyziologický stav krávy 

poskytnutím specifické směsi živin nezbytných pro 

zdraví a produktivitu po celých 305 dnů. 



Příprava dnešních krav 
na bezproblémovou a 

profitabilní laktaci. 

Doplňkové produkty 



Směs elektrolytů, osmolitů, vitaminů, 

antioxidantů a živých kvasinek 

• Usnadňuje adaptaci bachorové mikroflóry 

• Poskytuje antioxidanty na podporu imunity 

kolem otelení 

• Podporuje příjem krmiva a vody pro co 

nejlepší rozdoj a vyšší vrchol laktace 



Živé 
kvasinky 

Fermentační 
extrakty 

Aspergillus 
oryzae 

Antioxidanty Niaci 

Koncentrovaná forma živých kvasinek, 

fermentačních extraktů a prebiotik pro 

přidání do TMR či posypem na krmení 

 Usnadňuje adaptaci bachorových mikroorganizmů 
během změn krmných dávek 

 Zvyšuje konverzi krmiva (udržitelnost) 
 Využitelný i pro období odstavu jalovic 



When we say 

 

“OUTCOMES” 

 

What do we mean? 

Úspěch je postaven 

na KOMPLEXNÍM 

přístupu, nikoli reakcí 

na jednotlivé 

problémy. Příprava dnešních krav 
na bezproblémovou a 

profitabilní laktaci. 



Komplexní řešení 



Komplexní řešení 

Usnadňuje rychlou adaptaci 

mikroorganizmů během 

změnách krmné dávky. 



Komplexní řešení 

Posiluje integritu 

střevních buněk, 

omezuje zánětlivé 

procesy a podporuje 

využitelnost živin. 



Komplexní řešení 

Maximalizuje produkci 

mléka především v 

období rozdoje a na 

vrcholu laktace. Funkční 

metabolizmus znamená 

produktivní dojnici. 



Komplexní řešení 

Optimalizuje zdraví a 

tělesnou kondici pro 

podporu reprodukce. 



Komplexní řešení 

Zlepšuje welfare krav skrze 

produktivitu, dlouhověkost 

a udržitelnost chovu skotu.  



Komplexní řešení 



Microbiome 
Usnadňuje rychlou adaptaci 

mikroorganizmů během 

změnách krmné dávky. 

Příprava dnešních krav 
na bezproblémovou a 

profitabilní laktaci. 



Mikrobiom…má nás zajímat? 

Mikrobiom je soubor všech mikroorganizmů v těle s 

nemalým vlivem na zdraví zvířat 

Mikrobiom krávy 

• Kde se nachází?  

- GI trakt 

- Ústní dutina 

- Respirační systém 

- Kůže 

- Mléčná žláza 

- … 

 

Všechny oblasti jsou 
propojené a navzájem se 
ovlivňují. 

• Faktory určující variabilitu: 

- Genetika 

- Porod 

o přirozený 

o císařský řez 

- Ustájení 

- Potrava 

- Management 

- Onemocnění 

- Používání antibiotik 

 

 

Co ovlivňuje mikrobiom? 



Microbiom 

• Bachorový mikrobiom má zásadní vliv na zdraví i produktivitu krávy. 

 

• Přechod ze suchostojné KD na vysoce energetickou má hned několik dopadů: 
• Mikroorganizmy plně adaptované na trávení vlákniny jsou jiné než ty na škrob 

• Tato výrazná změna často způsobuje subakutní bachorovou acidózu a neschopnost 

dostatečně efektivně trávit živiny 

• Následkem je výrazná pokles příjmu krmiva po dobu, než se mikrobiom zcela adaptuje 

 

• Produkty řady YMCP pozitivně napomáhají rychlejší adaptaci bachorového 

mikrobiomu za účelem podpory co nejvyššího příjmu KD hned od počátku. 



Microbiom 



Microbiome 

Immunity 
Posiluje integritu střevních 

buněk, omezuje zánětlivé 

procesy a podporuje 

využitelnost živin. 

Usnadňuje rychlou adaptaci 

mikroorganizmů během 

změnách krmné dávky. 

Příprava dnešních krav 
na bezproblémovou a 

profitabilní laktaci. 



Imunitní systém a výživa 

Nutriční stav dojnice a metabolizmus specifických živin jsou zásadní pro 

adekvátní funkci buněk, včetně těch imunitních. 

Vliv výživy může být přímý skrze živiny či nepřímý přes metabolity. 

Nekontrolovaný zánět spojený s KD se považuje za 

hlavní faktor přispívající k metabolickým onemocněním 

běžným u dojeného skotu – mastitidy, zadržená lůžka, 

metritidy, bachorové dislokace a ketózy 

• Nadvyživené či podvyživené krávy jsou rizikovější 

70% celého IS je umístěno v gastrointestinálním traktu 

• u člověka = plocha tenisového hřiště 
 



Rychlejší příjem krmiva znamená i nižší imunoaktivaci GI traktu* 

• Omezení infiltrace lipopolysacharidů 

• Méně nemocných krav 

• Méně krav s nedostatečnou produkcí 

• Více energie pro organizmus i imunitní systém 

 

Vyšší hladina vápníku v krvi může podporovat imunitní funkce**  

• Podporuje imunitní buňky  

• Snižuje riziko výskytu metabolických problémů 

Více energie/živin využito pro tvorbu mléka and in intenzivní rozdoj*** 

• Rychlejší návrat k pozitivní energetické balanci 

Imunita 

* Horst, E.A., J. Dairy Sci.,103 (2020):7472–7486  
**Al-Qaisi, M., et al., Res. Vet. Sci., 129 (2020), pp. 74-81  
*** Bach, A., et al., IRTA Spain, 2007 Anim. Feed Sci. 146-153  
Perdomo, M.C., et al., J. Dairy Sci. 103 (2019):325-339  
Guedes, C.M., et al., CECAV Portugal, 2008. Anim Feed Sci Technol 145:27-
40  



Imunita 

Prvek Role v imunitní obraně Zdroj 

Hořčík Hořčík je zapojen ve více než 300 enzymatických reakcí.  

Volné ionty hořčíku ovlivňují potenciál na buněčných membránách 

a působí jako “druhý posel“ buněčné imunity. 

https://www.frontiersin.org/article

s/10.3389/fimmu.2021.643206/f

ull 

Vápník Vnitrobuněčná signalizace vápníku je klíčem pro brzkou 

imunoaktivaci buněk. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

16772578/ 

Draslík Ovlivňuje metabolizmus sacharidů, absorpci aminokyselin a 

proteosyntézu, což podporuje produkci mléka stejně jako 

reprodukci, imunitní funkci a zdraví krav. 

https://www.agproud.com/article

s/23451-make-sure-cows-get-

enough-early-lactation-

potassium 

Niacin Zmírňuje zánětlivé procesy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm

c/articles/PMC7246865/ 

Nedostatky určitých mikroživin (vitaminů a stopových prvků) jsou spojeny s 
vyšším výskytem mastitid, zadržených lůžek a metritid.  

Imunomodulační a antioxidační efekty některých živin byly do detailu studovány 
celou řadou výzkumů: 



Microbiome 

Immunity 

Lactation 

Usnadňuje rychlou 

adaptaci mikroorganizmů 

během změnách 

krmné dávky. 

Posiluje integritu střevních 

buněk, omezuje zánětlivé 

procesy a podporuje 

využitelnost živin. 

Maximalizuje produkci 

mléka především v 

období rozdoje a na 

vrcholu laktace.  

Příprava dnešních krav 
na bezproblémovou a 

profitabilní laktaci. 



 Rychlejší návrat k vysokému příjmu krmiva co nejdříve po otelení 
posiluje dřívější návrat k pozitivní energetické balanci. 

 Krávy po podání YMCP opakovaně prokazují delší dobu 
přežvykování a vyšší příjem sušiny (faremní pokusy i peer-reviewed 
výzkum) 

 Zdravé krávy mají více živin a energie po celý zbytek laktace 

 To vše ústí v: 

 Vyšší nádoj v rozdoji 

 Více kg mléka na vrcholu laktace 

 Vyšší obsah mléčných složek 

Laktace 



Laktace 
Data shromážděna v průběhu desetiletí ukazují, že krávy, které dostaly po 

otelení YMCP mají trvale lepší užitkovost v různých typech podmínek chovu.  



*Mike Hutjens, University of Illinois 



Microbiome 

Immunity 

Lactation 

Reproduction 

Usnadňuje rychlou 

adaptaci mikroorganizmů 

během změnách 

krmné dávky. 

Posiluje integritu střevních 

buněk, omezuje zánětlivé 

procesy a podporuje 

využitelnost živin. 

Maximalizuje produkci 

mléka především v 

období rozdoje a na 

vrcholu laktace.  

Optimalizuje zdraví a 

tělesnou kondici pro 

podporu reprodukce. Příprava dnešních krav 
na bezproblémovou a 

profitabilní laktaci. 



Reprodukce 
 

 Počátek laktace: kritické faktory 

• Výrazný stres ze socializace (především u prvotelek) 

• Zásadní změna KD (kvalita a stravitelnost se liší)  

• Metabolický a imunitní stres 

• Požadavky na využitelnost živin nejvyšší prvních 0-110 dnů laktace 

Zdraví a bezproblémový přechod po otelení do laktace je 

klíčem k vysokému příjmu sušiny hned od počátku.  

Výzkum dokazuje, že krávy po suplementaci YMCP měly vyšší 

příjem krmiva po otelení v porovnání s kontrolními skupinami. 

Rychlejší obnova příjmu krmiva vede k lepší involuci dělohy a 

nižšímu výskytu/závažnosti metritid. 



Microbiome 

Immunity 

Sustainability 

Lactation 

Reproduction 

Usnadňuje rychlou 

adaptaci mikroorganizmů 

během změnách 

krmné dávky. 

Posiluje integritu střevních 

buněk, omezuje zánětlivé 

procesy a podporuje 

využitelnost živin 

Maximalizuje produkci 

mléka především v 

období rozdoje a na 

vrcholu laktace.  

Optimalizuje zdraví a 

tělesnou kondici pro podporu 

reprodukce.   

Zlepšuje welfare krav skrze 

produktivitu, dlouhověkost 

a udržitelnost chovu skotu.  

Příprava dnešních krav 
na bezproblémovou a 

profitabilní laktaci. 



1. Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) 
 

Strategie růstu, který EU umožní do roku 2050 dosáhnout 

klimatické neutrality, jinými slovy nulovou uhlíkovou stopu.  

 
 

2. Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) 
 

Zaměřuje se na to, aby potravinové systémy byly spravedlivé, 

zdravé a šetrné k životnímu prostředí. Cílem FFS je urychlit 

přechod EU k udržitelnému potravinovému systému, který by 

měl mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí a 

pomáhat zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobovat se dopadům. 
 

3. Společná zemědělská politika EU 
 

Soubor zákonů přijatých EU s cílem zajistit společnou, jednotnou 

politiku v oblasti zemědělství. Jeho cílem je podporovat zemědělce 

a zlepšovat produktivitu zemědělství, pomáhat při řešení změny 

klimatu a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. 

Hlavní cíle EU 
 

1. Redukce emisí skleník. plynů 
 

2. Zlepšení welfare zvířat 
 

 Udržitelnost a regulace EU 



Environmental Stewardship 

Udržitelnost 

Microbiom  
• Zdravější bachor -> více propionátu 

• Rychlejší a lepší využitelnost vysokoenergetické KD po otelení 

Imunita 
• Méně imunoaktivace → méně “promarněných” živin a energie 

• Nižší výskyt metabolických onemocnění a časné brakace → více krav do stáda 

Laktace 
• Více krav dosáhne vyššího vrcholu laktace → více mléka na krávu a laktaci 

Reprodukce 
• Dřívější zabřezávání a nižší emb. mortalita → lepší profitabilita 

• Lepší dlouhověkost → více laktací 

• Vyšší % života v produktivní fázi→ více krav ve stádiu vysoké laktace 



Pokrok welfare zvířat 

Udržitelnost 

• Méně nemocných krav 

• Méně léčení a spotřeby antibiotik 

• Nižší výskyt nezáměrně brakovaných zvířat (prodej/úhyn) 



Outcomes 

The invisible 

training The 

invisible results 

 

Lets Make our 

System and 

Investment a Big 

Success!!!! 



Děkuji.  

TechMixGlobal.com 


