
Animal Feed AUSTRIA     BULGARIA     CROATIA     CZECH REPUBLIC     HUNGARY     
POLAND     ROMANIA     SERBIA     SLOVAKIA     SLOVENIA 

EasyLin  
zcela jiný způsob krmení dojnic 

 

Nižší riziko acidózy: 
Zvyšuje propustnost bachorových papil 

= 
Lepší odtok těkavých mastných kyselin  

z bachoru zamezuje prudkým poklesům pH. 
Energie Easylinu nahrazuje část 

acidogenních koncentrátů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lepší plodnost: 
Zlepšuje poměr omega 6 / omega 3  

= 
Říje trvají déle a jsou zřetelnější, 

více progesteronu zajistí přežití zárodků. 
Nižší spotřeba inseminačních dávek. 

 
Lepší zdravotní stav: 

Bohatý na imunostimulátory  
= 

Zvýšení odolnosti organizmu 
Nižší výskyt chorob, nižší somatické 

buňky… 
 
 

Prevence ketózy: 
Více propionátu, nižší produkce metanu 

= 
Více dostupné energie 

Nižší lipomobilizace 
Zdravější játra, méně chorob, více mléka 

 

EasyLin  
Omega 3 

Omega 3 mastné kyseliny z EasyLinu mají i další výhody: 
• Lepší tělesná kondice (BCS), zdravější vzhled a lesklá srst.  
• Méně laminitid a kulhavých krav. 
• Omega 3 mají protizánětlivé účinky.  
• Snazší telení a vyšší příjem sušiny. 
• Mlezivo je bohatší na imunoglobuliny             zdravější a odolnější telata. 
• Energie je částečně směřována přímo do ml. žlázy, produkované mléko je zdravější a chutnější. 
• Pěstování lnu zvyšuje diverzitu v krajině a zlepšuje půdní úrodnost. 

            EasyLin je unikátní krmivo s vysokou hodnotou poly-
nenasycených mastných kyselin, vybraných  odrůd lněných semen 
bohatých na omega 3 m. k., termicky ošetřených vícefázovou 
technologií. Proto EasyLin přináší mimořádné benefity pro Vaše dojnice: 

           Krmiva 
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EasyLin vs Palmový tuk 

EasyLin Palmový tuk 

Hrubý tuk 25 % 84-99 % 

Hrubý protein 28 % 0 % 

Bypass protein 16 % 0 % 

Cukr+škrob 8 % 0 % 

Metionin 0,6% 0 % 

Lysin  1,25 % 0 % 

K. alfa linolenová (Ω 3) 14 % 0 % 

Kyselina palmitová 0 % 44-80 % 

Vápník 0,39 % 0-9 % 

Fosfor 0,79 % 0 % 

Hořčík 0,35 % 0 % 

EasyLin má podobně definovaný obsah omega 3 mastných kyselin jako jarní tráva, což 
umožňuje obrátit negativní poměr omega 6/omega 3 v krmné dávce. EasyLin přináší 
rovněž vysokou koncentraci energie a proteinu. 
Příklad:  V selektovaných lněných semenech pro EasyLin je poměr omega 6/omega 3 je 1:3, 
zatímco u sójového extrahovaného šrotu je zcela opačně, poměr omega 6/omega 3 je 7:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         EasyLin je skutečně jiné řešení výživy produkčních dojnic. 
                        Zdraví při vysoké produkci mléka. 

 
1 kg EasyLinu = 0,3 kg palmového tuku + 0,650 kg sójového extrahovaného šrotu. 
 
          Jak upravit krmné dávky dojnic?  
 
Nová jednotka „it3“ znamená „omega 3 technický index“. Tato jednotka vyjadřuje 
dostupnost a využitelnost omega 3 mastných kyselin různých typů tuků v krmivech, 
koncentrátech nebo i v celé krmné dávce. Hodnoty it3 jsou stanoveny pro každou fázi 
laktace i pro období stání na sucho. 
 

Můžeme Vám pomoci zvýšit hodnoty it3 vaší krmné dávky pro její optimální efektivitu. 

NOACK ČR, spol. s r.o., Pacajevova 934/32, 149 00  Praha 4, krmiva@noack.cz, tel: 724 202 663, 267 913 675, fax: 272 910 092 
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