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Hlavní přínosy :

✓ Udrží mléčnou produkci na vrcholu a mají dlouhodobě vysoký nádoj.

✓ Telí se bez problémů a metabolických poruch.

✓  Mají krátké mezidobí, dříve zabřeznou.

✓ 100 dní po otelení, mají krávy za sebou 50 % mléčné produkce a zabřezávají.

Vychovat produktivní dojnici stojí spoustu času a peněz. I když se to podaří, stále je mnoho rizik, která 
mohou její „kariéru“ ukončit. Udržet krávu na vysoké produkci je pro chovatele každodenní výzvou. A 
každý bude souhlasit, že nejvíce stresující a náročné období, na němž závisí úspěch laktace, je okolo 
porodu. 

JAK POZNAT, ŽE KRÁVY DOSÁHLY DOBRÉ LAKTACE?

...OPRAVDU JE TO TAK?

✓ Spokojenost, hrdost, dobrý pocit z dobře odvedené práce.

✓ Méně práce, méně stresu, méně starostí.

✓ Lepší rentabilita a udržitelnost.

Telení, negativní energetická bilance…

  metabolické poruchy,
  acidogenní koncentráty,     
  tělesná kondice.

poruchy plodnosti,     
produkce mléka, 
mezidobí,    
tlusté krávy… 

Nižší ziskovost, stres 
a starosti

LAKTACE

„Omega 3 z EasyLinu jsou příslibem zdraví, plodnosti a perzistence laktace.“



22 % proteinu

11 % cukrů

12 % minerálních látek

5 % tuku, z toho 70 % Omega 3

50 % NDF

Pokud se kráva pase na výborné pastvě, může přijmout 
denně 200-300 g Omega 3. 

V posledních 50 letech jsme výrazně změnili techniku krmení dojnic a jiných hospodářských zvířat.  Typická 
krmná dávka dojnice se skládá z kukuřičné siláže, sójového šrotu, pšenice a ne jako dříve z trávy, lupiny 
a lněného semínka. Tradiční způsob naprosto vymizel.

Následky jsou ale mnohem horší, než bychom si mohli myslet. Jsme to, co jíme a změna krmení zvířat 
způsobila nárůst v lidských onemocnění (obezita, kardiovaskulární nemoci, rakovina, mozkové příhody ….).

V 90. letech pozoroval farmář z Bretaně, že krávy, které se pasou na mladé jarní trávě, jsou zdravější, 
lépe zabřezávají a dosahují vyšší produkce mléka. Chtěl vědět proč. Ve spolupráci s Valorexem hledali, 
co je tak speciálního na jarní trávě.

Kromě vysokého obsahu proteinu to byl především obsah tuku nad 10 % a z toho bylo 65 až 70 % 
Omega 3. 

Množství mastných kyselin v krmné dávce má vliv jak na produkci krav, tak i na zdraví lidí. 
Ideou Valorexu bylo zajistit efekt mladého porostu během celého roku pomocí Omega 3 ze 
lněného semínka. 

JAK JE TO V PŘÍRODĚ?



   ČINNOST IMUNITNÍHO    
   SYSTÉMU

JAKÁ JE PREVENCE ZTUČNĚNÍ JATER A ZHORŠENÉ IMUNITY?

• Kontrola tělesné kondice na konci laktace a během období stání na sucho.

• Zabránit negativní energetické bilanci během porodu.

• Udržet játra zdravá, s nízkou hladinou  triglyceridů  a vysokou hladinou glycerolu (zdroj pohotové energie).

Okolo telení se snižuje příjem krmiva a zároveň 
se značně zvyšuje potřeba energie a proteinu 
pro mléčnou produkci. Krávy musí čelit negativní 
energetické bilanci a začnou mobilizovat své 
tělesné rezervy.  

ÚČINEK EASYLINU BĚHEM TRANZITNÍHO OBDOBÍ

EasyLin a jeho Omega 3 zlepšují stav jater pro lepší imutní reakci, plodnost a 
mléčnou produkci. 

ZDRAVÍ

Výhody EasyLinu

NEGATIVNÍ ENERGETICKÁ 
BILANCE

MOBILIZACE TĚLESNÝCH 
REZERV

ZTUČNĚNÍ JATER

    NEMOCI, MASTITIDY,     
    METRITIDY

Týden před možným porodem
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Výhody EasyLinu

EasyLin a jeho Omega 3 snižuje riziko ketózy, pro lepší start laktace! 

Ketóza u krav je reakce na negativní energetickou 
bilanci. Krávy nedokážou přijmout z krmné dávky tolik 
energie, kolik by potřebovaly, nebo z určitých důvodů 
nepřijímají krmivo (nemoci, začleňování do stáda, 
tepelný stres…). Tato metabolická choroba není přiliš 
viditelná, a proto je často podceňována. 

• Soustředit se na suchostojné krávy a krávy v tranzitním období.  

• Dobře vybilancovaná a chutná krmná dávka v produkční skupině.

EFEKT EASYLINU PŘIDANÉHO 15 DNÍ PŘED OTELENÍM

JAKÁ JE PREVENCE? 

KETÓZA

(BCS, udržet objem bachoru během první části zasušení, příprava na krmnou dávku 
v produkci…)

JAK JI DIAGNOSTIKOVAT ? 

• První měsíc laktace: 
Mléčný tuk/protein > 1,4-1,5 nebo 
protein < 2,8 % u Holštýnů

• Množství beta hydroxybutyrátu v krvi:
 > 1,2 mmol/l, v mléce nebo moči.

Náklady při ketóze jsou mezi 250 € 
a 600 € na krávu za laktaci:přímé a 

nepřímé náklady. 

Ketóza je velmi častá a 
podceňována.  

Bývá postiženo více než 25 % krav. 

ZHORŠENÁ 
REPRODUKCE

POKLES MLÉČNÉ 
UŽITKOVOSTI

MALÉ TĚLESNÉ ZÁSOBY

Pokusy probíhaly na běžných farmách, EasyLin byl podávám pouze v období před porodem, v žádné skupině 
nebyl přidán propylenglykol.
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V bachoru bakterie rozkládají 
krmivo na těkavé mastné kyseliny, 
které jsou absorbovány a využity 
jako energie. Pokud je množství 
TMK větší, než dokáže bachor 
vyloučit, objevuje se SARA. SARA 
se projevuje nepřímo, ale způsobuje 
ztráty, je podceňována (produkce 
mléka, veterinární ošetření, nízká 
plodnost, brakace). 

JAKÁ JE PREVENCE? 

• Redukovat množství acidogenních látek. EasyLin není acidogenní a je zdrojem energie.

• Přídavek slámy nebo sena k podpoře přežvykování a následné produkci slin, které neutralizují kyseliny. 

• Přídavek pufrů do dávky pomáhá neutralizovat kyseliny.

ÚČINKY EASYLINU PROTI SARA

EasyLin a jeho Omega 3 snižují riziko acidóz a SARA pro větší produkci mléka a 
méně laminitid. 

Výhody EasyLinu

ACIDÓZA

ZHORŠENÁ PLODNOST

VÝKALY, NESTRÁVENÉ 
KRMIVO VE VÝKALECH

SNÍŽENÍ PŘÍJMU 
SUŠINY

ZTRÁTY HMOTNOSTI V 
ČASNÉ FÁZI LAKTACE

POKLES MLÉČNÉHO 
TUKU

POKLES NÁDOJE 

✓ STÁLÉ PH

✓ PŘÍJEM EASYLINU 
OMEGA 3

✓ ZLEPŠENÍ 
PROSTUPNOSTI STĚN

✓ LEPŠÍ VSTŘEBÁVÁNÍ 
TMK

✓ NIŽŠÍ VÝSKYT SARA

Jaké jsou příznaky?  

Pevná buněčná 
membrána

Tekutá buněčná 
membrána

Cholesterol

Polynenasycené mastné kyselinyNasycené mastné kyseliny

Fosfolipidy ve volné vazbě Fosfolipidy v těsné vazbě
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Plodnost stáda a její poruchy jsou jednou z hlavních příčin 
ztrát pro chovatele. Často ji jako nepřímý náklad přehlížejí. 
Příčiny jsou četné a různé. Jedním z důvodů je poměr 
Omega 6 / Omega 3 v krmivu. Krmení především kukuřicí, 
sójovým šrotem, slunečnicí tento poměr zvětšuje. Krávy 
přijímají více Omega 6 a méně Omega 3. Obojí je důležité, 
ale musí být ve správném poměru:

« Kráva v dobré kondici má silné říje, ušetříte čas! »

PLODNOST

OMEGA 3
OMEGA 6

Příklad krmení kukuřice a sóji:

OMEGA 3 OMEGA 6

Příklad krmení         :

DOPORUČENÝ POMĚR OMEGA 3 A OMEGA 6:
 - Hormonální rovnováha
 - Výrazné říje
 - Dobré uhnízdění embrya 

POROVNÁNÍ NADBYTKU OMEGA 6/OMEGA 3: 
 - Hormonální nerovnováha
 - Tiché říje
 - Embryonální mortalita

EasyLin a jeho Omega 3 zlepšuje plodnost. Zkracuje mezidobí, snižuje brakaci a 
zlepšuje udržitelnost farmy.

VYSOKÁ BRAKACE, 
POŘADÍ LAKTACE

NESCHOPNOST 
DETEKOVAT ŘÍJE

POČET INSEMINACÍ NA 
KRÁVU

NÁKLADY NA 
HORMONÁLNÍ PŘÍPRAVKY

DLOUHÉ MEZIDOBÍ

Výhody EasyLinu



Výhody EasyLinu

EasyLin a jeho Omega 3 už zlepšil zdravotní stav, plodnost, snížil riziko ketóz a SARA. Teď je kráva 
v optimální kondici pro co nejlepší produkci mléka!
Malá molekula Omega 3 také snižuje emise methanu, který se tvoří v bachoru během trávení. 

EasyLin podporuje 
produkci C3 (propionátu), 
prekurzoru glukózy, a část 
Omega 3 přechází i do 
mléčné žlázy.

Redukce acetátu a butyrátu, 
menší tvorba methanu, nižší 
ztráty energie, méně nasycených 
MK v mléčné žláze.

Menší ztráty 
energie  
s následnou vyšší 
tvorbou mléka a 
bílkovin.

Rostlinný materiál 
(hlavně celulóza)

Fermentace 
TMK - C2-C4 – C3

Methan
(ztráta energie)

JAKÁ JE VÝHODA REDUKCE EMISÍ METHANU?

POROVNÁNÍ DALŠÍCH HODNOT EASYLINU S NORMÁLNÍ LAKTACÍ(2)

PRODUKCE MLÉKA

EasyLin a jeho Omega 3 zvyšují produkci mléko o 1,5-2 litry na krávu/den.

Snížení methanu může dosáhnout až 15 % na zvíře(1)

Nádoj s EasyLinem (kg/krávu/den)                Standardní nádoj (kg/krávu/den)             it3  (krávu/den)

Přínos EasyLinu na nádoj 

(2) průměr 255 krav (4 farmy)

(1) Projekt CIP uznaný OSN. 



V literatuře je popisováno, že extrudované lněné semínko snižuje tuk v mléce. V těchto pokusech byly dávky 
lněného semena 2-3krát vyšší, než doporučuje Valorex a bylo použito v krmné dávce jenom s kukuřičnou 
siláží. V takovém případě je snížení tuku možné. 

• Je krmná dávka založena výhradně na kukuřičné siláži, neobsahuje trávu nebo vojtěškovou senáž a je deficitní 
na obsah vlákniny.

• Krmná dávka směřuje k acidóze.
Přidání lněného semínka ke kukuřičné siláži, pivovarskému mlátu a sójovému šrota může zvýšit produkci C18:1 
tuků z C18:2 a C18:1, které mají negativní dopad na mléčný tuk. 

• Přidat zdroje stravitelné NDF hemicelulózy:   
Jsou rychleji tráveny a produkují acetát, prekurzor mléčného tuku.

• Omezit příjem Omega 6:
Jsou zdrojem transmastných kyselin, odpovědných za syndrom nízké tučnosti mléka (sójový olej, mláto, 
kukuřičné zrno, řepkový olej nebo proeinové koncentráty bohaté na Omega 6).

• Snížení rizika acidóz: 
Snížit příjem pšenice, triticale, kontrola příjmu pufrů, DCAB, draslíku.

• Zajistit homogenitu TMR: 
Kvůli přebírání, podél celého žlabu, každý den několikrát.

LNĚNÉ SEMÍNKO MŮŽE SNIŽOVAT MLÉČNÝ TUK POKUD: 

JAK UDRŽET VYSOKÝ OBSAH MLÉČNÉHO TUKU:

MLÉČNÝ TUK

Výsledky poslední studie EasyLinu ve Francii provedené na stádu s 1204 kusy 
během některých měsíců v letech 2008-2016. Pro pokus bylo nasimulováno 
průměrné stádo s užitkovostí 30 l, 4 % tuku a 3,3 % bílkovin:

Nádoj Obsah tuku
Doporučení 30 4
Dávka 1 30,04 4
Dávka 2 30,6 3,97
Dávka 3 30,8 3,95

Dávka 4 31 3,94 1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

Reference Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4

Total Fat yield (g/cow/day)Celkové množství tuku (g/krávu/den)

Doporučení Dávka 1 Dávka 2 Dávka 3 Dávka 4



EasyLin je unikátní krmivo vyrobené z vybraných lněných semínek s vysokou koncentrací Omega 3 za 
použití specifické patentované extruze od firmy Valorex. Vedle vysokého množství Omega 3 má EasyLin i 
vysokou koncentraci energie a proteinu. Garantovaný obsah tuků a množství Omega 3 jako v jarní trávě, 
stejně tak i vyvážený poměr Omega 6 / Omega 3.

EASYLIN 100/30 S
61 % lněného semínka - 39 % řepkového šrotu

Sušina 90% NEL 15,4 MJ/Kg
Hrubý protein 26% UDP 33%
Hrubý tuk 25% nXP 182 g/kg
Hrubá vláknina 9% Omega 3 145 g/kg
Škrob/cukr 3,2% / 4,8% Omega 6 33 g/kg

IT3 (v kg) 90 g/kg

EASYLIN 100/50/NPN 
61 % lněného semínka - 23 % řepkového šrotu - 9 % močoviny - 7 % žita

Sušina 90% NEL 15,7 MJ/Kg
Hrubý protein 48% UDP 33%
Hrubý tuk 25% nXP 267 g/kg
Hrubá vláknina 7,1% Omega 3 145 g/kg
Škrob/cukr 5,1% / 4% Omega 6 33 g/kg

IT3 (v kg) 90 g/kg

EASYLIN 60 
 60 % lněného semínka - 40 % pšeničných otrub

Sušina 91% NEL 14,6 MJ/Kg
Hrubý protein 18,5% UDP 22%
Hrubý tuk 25% nXP 114 g/kg
Hrubá vláknina 7,8% Omega 3 137 g/kg
Škrob/cukr 7,3% / 3,9% Omega 6 40 g/kg

IT3 (v kg) 90 g/kg

PRODUCTS RANGEPRODUKTOVÁ ŘADA

EasyLin může být také použit jako pelety do dojicích robotů. Pro 

více informací kontaktujte, prosím, svého NOACK poradce.



DOPORUČENÍ

Hodnoty          v různých fázích laktace a produkce mléka:

8 000 L 10 000 L 12 000 L

Fáze laktace Nádoj (l) Množství 
IT3 Nádoj (l) Množství 

IT3 Nádoj (l) Množství 
IT3

Stání na sucho 0 0 0
Příprava na porod 45 45 45
Rozdoj 30 100 35 120 40 140
Střed laktace 27 555 33 85 39 115
Konec laktace 20 10 27,5 50 35 90
Celkem 25,7 50 31,8 85 38 115

   je index pro Omega 3. Udává množství 
a dostupnost Omega 3 v krmivu nebo jeho 
koncentraci (v přírodních materiálech nebo ve 
směsi) nebo v celé dávce. Také ukazuje poměr 
Omega 3 a Omega 6.

«        se vztahují k tuku a Omega 3, stejně 
jako PDI se vztahuje k proteinům. »

CO JSOU          ? 

Fáze laktace Stání na 
sucho

Příprava 
na porod Rozdoj Vrchol Střed 

laktace
Konec 
laktace

         g - 45 100 120-150 80-100 30-50

Hrubý protein 12-13 14 17 17-18 16 15
Hrubá vláknina 25 20-22 17-18 16-18 17-18 18-20

Díky 20letým zkušenostem mohl Valorex vytvořit nejlepší doporučené 
dávkování EasyLinu. Jelikož lněné semínko potřebuje protein, je potřeba 
pro Omega 3 zajistit menší množství proteinu rozpustného v bachoru. 

Doporučené dávky EasyLinu:



ANIMAL FEED

ve spolupráci s


