Doplňkové krmivo pro skot

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU
Kdykoliv jsou krávy vystaveny stresovému působení (tepelný stres, zákroky, přesuny, změny skupin atp.) či
přímo v případě onemocnění, tak na tyto změny okamžitě reagují v první řadě bachorové mikroorganismy.
Jejich funkce a aktivita je založena na velice citlivé rovnováze vnitřních i vnějších podmínek. Trávení pomocí
mikroorganizmů, na kterých jsou přežvýkavci zcela závislí, poskytuje zvířeti až 80 % veškeré energie. Jejich
správné fungování je tak pro zdravotní stav i užitkovost naprosto kritické. Pokud dojde k narušení
podmínek v bachoru (teplota, pH, špatné krmivo,...), projeví se tyto negativní vlivy okamžitě - část
mikroflóry pomře a bachor není schopen využívat svůj plný potenciál. Následky jsou jednoduše
zpozorovatelné. Dochází k poklesu příjmu a konverze krmiva, z čehož plynou okamžité ztráty mléčné
produkce. Chovatelé mohou v praxi tyto ztráty sledovat pomocí systémů monitorujících přežvykování a
nebo i jednoduše díky datům o nádoji z posledního dojení. Těmto výpadkům není prakticky možné se
vyhnout, jelikož jsou způsobeny nespočtem faktorů. Pokud máme podezření na problém, je nejlepší reakcí
zvíře zkontrolovat a zjistit, zda se jedná pouze o malý výpadek v bachoru a nebo o začátek většího
metabolického problému. Prioritou v případech jednoduchých výpadků bachoru je co nejdříve stimulovat
správné trávení, opět přimět zvířata k dostatečnému příjmu sušiny a k návratu do profitabilní produkce.
Ovšem v případě shledání větších problémů (počátek onemocnění), doporučujme produkt Fresh Cow
YMCP, který je k tomu přímo určen (viz následující produkt).
RYCaps jsou okamžitým zdrojem probiotik - aktivních, lyofilizovaných kvasinek určených k rychlé obnově
bachoru a podpoře příjmu krmiva. DFM organismy (přímo zkrmitelné mikroby) napomáhají také kolonizaci
bachoru dalšími prospěšnými bakteriemi. Každý bolus RYCaps obsahuje 30 miliard živých, aktivních
kvasinek a 6 g niacinu v koncentrované formě (prevence ketózy). Dále je zdrojem kvasinkových kultur,
které vyživují bachorovou mikroflóru, což výrazně zvyšuje a zefektivňuje konverzi živin krmiva.
HLAVNÍ PŘÍNOSY
 30 miliard vysoce efektivních, živých kvasinek Saccharomyces Cerevisiae
o okamžité nastartování plného trávení v bachoru
o aktivní stimulace příjmu sušiny a lepší konverze krmiva
 fermentační extrakty Aspergillus Oryzae
o aktivně blokují navázání patogenů na stěnu mikroklků
o podporují rozvoj bakterií trávících vlákninu
 niacin ochraňuje játra a slouží k prevenci ketózy
 vitamín B podporuje dobrý zdravotní stav během období stresu
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
 okamžité řešení jednoduchých disbalancí trávení
 pro obnovení výpadků v příjmu krmiva/produkci mléka
 stimulace příjmu krmiva po otelení
 pro zlepšení konverze krmiva
 v oddělení nemocných krav pro stimulaci bachoru (i při léčbě ATB!)

Doplňkové krmivo pro skot

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ
Hrubá bílkovina
Hrubý tuk a oleje
Hrubá vláknina
Popeloviny
Sodík

9.00 %
10.0 %
2.65 %
14.0 %
0.30 %

SLOŽENÍ
maltodextrin, ječná moučka, hrachová moučka, uhličitan vápenatý

NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY
VITAMÍNY A PROVITAMÍNY:
3a700 Vitamin E
1 475 mg/kg
3a314 Niacin
300 000 mg/kg
MIKROORGANISMY:
E 1711 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 - 1.5 x 1012 CFU/kg
4a2 Fermentační produkty Aspergillus oryzae NRRL 458: 250 g/kg

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A URČENÍ
Bolusy podávejte pomocí speciálního, nerezového aplikátoru.
Preventivně či jako pro-aktivní opatření v rizikových obdobích:
RYCaps své opodstatnění najdou v celé řadě případů.
 Samostatně či v kombinaci s poprodním nápojem okamžitě po otelení
 Během/po onemocnění zvířata vždy omezují příjem krmiva
 V případě antibiotické léčby velice vhodné - ATB na kvasinky nepůsobí
 Okamžitě po veterinárních zákrocích
Akutně:
Kdykoliv klesne příjem sušiny/produkce mléka aplikujte 1 bolus. Při přetrvávajících problémech je možné
podání opakovat. V případě diagnostiky závažnějších problémů doporučujeme spíše komplexní nápoj Fresh
Cow YMCP, který představuje výrazně efektivnější a kompletní podporu.
SKLADOVÁNÍ
Pro dosažení maximálního efektu skladujte na suchém, chladnějším místě. Po vyjmutí z dózy bolus co
nejdříve aplikujte a nádobku opět pevně uzavřete, aby se zamezilo vniku vlhkosti.
HMOTNOST BALENÍ: 1 dóza obsahuje 25 bolusů po 20 g
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