PROGUT RUMEN
®

Unikátní přínos Progut Rumen:
®

➊ Patentované hydrolyzované kvasinky
➋ Stabilní během skladování i granulace
➌ Stimuluje funkci bachoru

• Nová generace hydrolyzovaných kvasinek
• Pure science

Pro dojnice:

➍ Účinný u krav s různou
úrovní užitkovosti

➎ Vědecky prokázané
zvýšení produkce mléka

➏ Vědecky prokázaná redukce
počtu somatických buněk v mléce

Pro telata:

➐ Vědecky prokázaná
stimulace imunitní
odpovědi

➑ Vědecky prokázané
zlepšení skóre kvality
trusu a zdravotního
stavu

Využíváme to,
co nám příroda nabízí
V Suomen Rehu kombinujeme velkoobjemovou výrobu krmných směsí s dynamickým a inovativním výzkumem a vývojem. Tím, že jsme tak
daleko na severu ve Finsku, vždy jsme museli být inovativní, abychom
přežili. Zlepšování účinku produktů a nové, patentované postupy v krmivářství jsou naším motorem postupu vpřed (naše metody, jak obstát?).
Progut® Rumen je unikátní nová generace produktu z kvasinek, která
prokázala signifikantní zvýšení produkce mléka při současném snížení
počtu somatických buněk. V pokusu na telatech bylo dosaženo stimulace imunitní odpovědi a zlepšení skóre trusu a celkového zdravotního stavu.

Doporučené dávkování:
Dojnice
2 týdny před otelením a během laktace

10 g/kus/den

Výkrm skotu

1,5 g/100 kg hmotnosti/den

Telata
Ve startéru nebo mléčné náhražce

2 g/kus/den

Ovce a kozy

1 g/kus/den

Drsné zimní klima pokryje naši zemi příkrovem sněhu a ledu. Teploty
spadnou na -25°C, moře kolem zamrzne a oblohu rozzáří nádherná
polární záře. Jsme inspirováni přírodou.

Hankkija Oy, Peltokuumolantie 4, P.O.Box 390, FI-05801 HYVINKÄÄ, Finland.
Tel. +358 1076 83000. www.suomenrehu.com
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Co je Progut® Rumen?
Progut® Rumen je krmný doplněk na bázi
zpracovaných kvasinek se třemi účinnými složkami. Pivovarské kvasinky se zpracovávají způsobem, který umožní využít jak
kvasinkové buněčné stěny, tak buněčný
obsah, což má komplexní účinek – nutriční

Deaktivovaná kvasinková buňka

i na zdraví zvířat. Konečný produkt má vysoký
obsah aktivních mannoproteinů, beta-glukanů, nukleotidů, a také aktivních peptidů. Výsledný produkt je stabilní při skladování i při
granulaci krmiva.

Nedávno publikované výsledky
pokusů s Progut® Rumen
Firma Suomen Rehu prokázala účinky
přípravku Progut® Rumen na zlepšení
užitkovosti dojnic a zdraví telat v celé
řadě pokusů. V nedávné době byly publikovány následující:

2. Pokus na telatech – imunitní odpověď

Efekt podávání kvasinkového hydrolyzátu
(Progut® Rumen) na produkci mléka a počty
somatických buněk.

Efekt přídavku hydrolyzovaných kvasinek do startéru na imunitní
odpověď při vakcinaci telat.

D.J. Gaffney, M.R. Sheeny, J.A. Vuorenmaa, A.G. Fahey.
Published in: Journal of Dairy Science®, Volume 97, ESupplement 2, Abstract 1609.

Hydrolyzovaná kvasinková buňka

Buněčné
jádro

1. Pokus na dojnicích, 2013

Signifikantní přínos:

A. Telata s přídavkem Progut® Rumen do startéru produkovala po
vakcinaci efektivněji antigen specifické protilátky IgA.

A. Progut® Rumen zvýšil produkci mléka u všech krav v pokusné skupině

Aktivace procesem hydrolýzy

35

*

Co ho činí unikátním?
Progut Rumen činí unikátním proces hydrolýzy, kterým se fragmentují kvasinkové
buňky. Kvasinky se nejprve deaktivují zahřátím, potom se hydrolyzují, a tím se uvolní
plně účinné, rozpustné, bioaktivní částice.
®

Je to řízený a kontrolovaný proces, kterým se
získá účinnější produkt s konzistentními výsledky. Firma Suomen Rehu patentovala použití tohoto kvasinkového hydrolyzátu ve výživě
zvířat (EP1387620).

Mléko, kg / d
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+1,79 kg

31

**
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+1,29 kg

27
25

> 24 kg/den
Kontrola

> 30 kg/den

Progut® Rumen

* = p < 0,05; ** = p < 0,01

9x rozpustnější, bioaktivní částice
200

Progut® Rumen

180

Pivovarské kvasnice

150

Denní dávka přípravku Progut® Rumen v pokusné
skupině krav byla 10 g/kus/den. Progut® Rumen
signifikantně zvýšil produkci mléka všech krav v pokusné
skupině (P<0,01). U krav s nádojem > 30 kg/den se produkce
zvýšila v průměru o 1,79 kg/den (P<0,05) a krávy s produkcí
> 24 kg/den dosáhly zvýšení v průměru 1,29 kg/den (P<0,01).

Progut® Rumen může zvýšit
produkci mléka u krav se
střední užitkovostí, stejně jako
u vysokoprodukčních krav.

100

B. Progut® Rumen snížil počet somatických buněk u všech dojnic pokusné skupiny

20

Progut® Rumen obsahuje po hydrolýze devětkrát více rozpustných poly- a oligosacharidů, než pivovarské
kvasnice – surovina před hydrolýzou.

Progut Rumen stimuluje fermentaci
v bachoru
®

Naše rozsáhlé studie na modelech – simulace bachoru ve firmě Alimetrics ve
Finsku a na Univerzitě v Hannoveru
v Německu prokázaly, že Progut ®
Rumen zvyšuje efektivitu bachorové
fermentace, a to na základě zvýšení:
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2,00

*

1,75

*

1,50
1,25

Všechny krávy
Kontrola

> 24 kg/den

Progut® Rumen

> 30 kg/den
* = p < 0,05; ** = p < 0,01

Počtu bachorových mikroorganismů
Produkce těkavých mastných kyselin
Produkce kyseliny propionové

0,8
b

0,6
0,4
0,2

5 DPV

- 2 DPV
Kontrola

14 DPV

Progut® Rumen

19 DPV
a, b = p < 0,05

DPV – dny po vakcinaci. 5 dní po vakcinaci bylo prokázáno signifikantně více (P< 0,05) antigen
specifických IgA u telat s přídavkem Progut® Rumen do krmiva ve srovnání s kontrolní skupinou.

B. Telata s přídavkem Progut® Rumen do krmiva vykázala signifikantně
lepší skóre kvality trusu a skóre zdravotního stavu (P< 0.05) proti
kontrolním telatům v pokusu.
8

Kontrola, 3. týden

a

7

Progut® Rumen,
3. týden

a

5

b
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Ref. Gaffney, Sheehy, Vuorenmaa,
Fahey 2013.

Ref. Glykos Ltd. 2008

Skóre somatických buněk
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Ref. Seoul University 2009

Mannoproteiny

a

1,2
Absorbance při 450 nm

ß-glukany

Ref. Gaffney, Sheeny, Vuorenmaa, Faley 2013

Pokus byl proveden na 248 holštýnsko-fríských kravách s průměrnou produkcí 9 800 kg mléka.
Pokusná a kontrolní skupina byla vyrovnána rozdělením krav podle parity, laktačních dnů, tělesné kondice a produkce mléka a obsahu složek před pokusem. Krmná dávka byla v obou skupinách shodná – tráva, travní senáž, kukuřičná siláž a koncentrát.

Relativní množství rozpustných poly- a oligosacharidů

Publikováno v: Animal (2011) s: 6 pp 953-960 © The Animal Consortium 2011.

Snížení počtu somatických buněk v mléce vyjádřené ve skóre
(Log10 počtu somatických buněk) bylo statisticky významné
pro celou pokusnou skupinu krav (P<0,01). Nejvýraznější
redukce byla zjištěna ve skupině krav s nejvyšší užitkovostí.
Počty somatických buněk byly v průměru celé pokusné
skupiny nižší o 62 000 proti kontrolní skupině (384 990
buněk/ml vs. 322 370 buněk/ml).

Progut® Rumen může redukovat počet somatických buněk
a být tak součástí programů
zlepšení kvality mléka.
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b

1
0

Skóre – trus
= konzistence, struktura
a zápach

a, b = p < 0,05

Skóre – zdraví
= průměr skóre trusu,
respiratorního skóre
a dnů antibiotické léčby

Ref. Seoul University 2009

Progut ® Rumen přináší pro telata 3 řešení v 1.
MOS – vážou E.coli, Salmonella aj. a tím pomáhají v prevenci průjmů.
Beta glukany – stimulují imunitní systém.
Rozpustné mono + oligo sacharidy – napomáhají rozvoji funkce bachoru.

Progut® Rumen může být podáván ve
startéru, nebo v mléčné náhražce.
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