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"
Snižuje výskyt mastitid a PSB «    

Podporuje regeneraci epitelových tkání « 
Neantibiotický « 

Zlepšuje kvalitu mléka «     
Snižuje náklady na léčiva «    

Účinný při řešení laminitid «

» Sypký aromatizovaný mikrogranulát
» Cílené uvolňování v trávicím traktu
» Neutrální chuť a vůně 
» Termostabilní do 160ºC
»  Nekorozivní
» Vyrobený a dodávaný v režimu GMP+  FSA
» Balení: pytle  á 20 kg  

» Prostřednictvím doplňkových krmiv, koncentrátů, nebo přímo do TMR.
» Dojnice:  50  g  na KD  - min. 10 dnů před otelením do 30 dnů po otelení.
Dále 20 - 30 gramů  na KD do konce laktace. 
» Výše dávkování je závislá na celkovém zdravotním stavu dojnic, 
reprodukci, výskytu mastitid, počtu SB a stavu pohybového aparátu.
»  Pro stanovení přesného dávkování FRA® Udder Health dry na Vaší farmě 
kontaktujte místního distributora. 

Výsledek testu prokázal, že dávka 50 gramů FRA® Udder Health dry na KD u 
dojnic významně snížil PSB v porovnání s kontrolou. V pokusné skupině 
nebyl v průběhu testu zaznamenán žádný výskyt klinické mastitidy,  ale v 
kontrolní skupině byly zaznamenány čtyři případy. Test byl proveden na 
farmě v Irsku v roce 2014. Celkově bylo do testu zařazeno 22 kusů dojnic.

Charakteristika výrobku:

»1-Monoglyceridy MCFA
Výzkum prokázal, že  1-monoglyceridy MCFA mají antibakteriální a 
antivirový účinek. Inhibují především gram pozitivní bakterie 
způsobující záněty mléčné žlázy a umí rovněž rozpouštět membránové 
obaly některých virů. Díky unikátnímu mechanismu působení   1-
monoglyceridů MCFA nebyl doposud zaznamenán u patogenů vznik 
rezistence. Výhodou je jejich působení v celé délce trávicího traktu a 
díky své bypass stabilitě jsou aktivní i v krevním řečišti.

»FRA® Easy Zinc
Nano-coated bypass forma ZnO :  FRA® Easy Zinc. Zinek je důležitý
mikroprvek, který podporuje tvorbu keratinu. Keratin rovněž stimuluje 
funkci makrofágů a umožňuje formování keratinových zátek ve 
strukových kanálcích. 

»Aromatické látky a surfaktanty
Podporují synergický vliv jednotlivých složek a umožňují jejich účinnou 
funkci v organismu zvířat.

Řešení
FRAMELCO vyvinulo FRA® Udder Health dry: specifické složení výrobku 
obsahuje 1-monoglyceridy mastných kyselin se středními řetězci 
(MCFA),  bypass zinek a aromatické látky. V šechny tyto složky jsou 
začleněny do stabilní tukové matrice. Zkrmování výrobku dojnicím 
především pomáhá zlepšit zdravotní stav vemene, pohybového aparátu, 
snížit výskyt mastitid a počet somatických buněk v mléce.   

Výzva
Pro producenty mléka je důležité,  aby vedle výživy měli pod kontrolou 
zdravotní stav dojnic a kvalitu mléka, protože tyto faktory přímo 
ovlivňují profitabilitu výroby mléka. 

Jedním z nejčastěji se vyskytujících a ekonomicky nákladných    
zdravotních komplikací u dojnic je mastitida. Mastitida je v podstatě 
dlouhodobá zánětlivá reakce vnitřního epitelu vemene.  Toto 
onemocnění mléčné žlázy je úzce spojeno s počtem somatických buněk 
zjištěných v mléce. 

Mléko od dojnic které onemocněly mastitidou vždy obsahuje zvýšený 
počet somatických buněk. Jejich snížení vede k méně častému ošetření 
antibiotiky na farmě a ke zvýšenému zpeněžení množství mléka, které 
by jinak bylo ztraceno v důsledku jeho vyřazení z dodávky do mlékárny.  
Rovněž dochází ke zamezení předčasného vyřazení dojnic ze stáda. 
(Hogeveen et al., 2011) 

Dalším faktorem pro efektivní výrobu mléka je udržení dobrého 
zdravotního stavu dojnic a to zejména ve vztahu k pohybovému 
aparátu a reprodukci. Vznik laminitid, vředů, zánětů reprodukčních 
orgánů a zadržení lůžek po porodu vede ke snížení užitkovosti a zvýšení 
nákladů na výrobu mléka.

FRA® Udder Health dry je funkční doplňkové krmivo zlepšující welfare 
zvířat a pomáhá chovatelům, výživářům a veterinářům najít efektivní  
řešení u  vedených problémů.

Doporučené dávkování F RA® Udder Health dry : 
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Distributor pro ČR a SK:  
ProteinFeeds Trading s.r.o.,  
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, Česká republika, info@proteinfeeds.cz, www.proteinfeeds.cz
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