


Doplňkové krmivo pro vysokoužitkové 
dojnice s protiketózním účinkem, 

určené pro skupinové 
i individuální podávání.

Složení:
Směs pektinů a cukrů, směs enzymů, obdukovaný cholinchlorid a methionin, extrakt z ostropestřece marián-
ského, vitamíny skupiny B, yea sacc

Doporučené dávkování:
- 300 – 400 g na kus a den 
zamíchat do TMR 
- 400 – 600 g individuálně 
v drenči

Balení: 
25 kg papírové pytle, big bagy

Doba použitelnosti: 
4 měsíce od data výroby. 
Skladujte v chladnu a temnu. 

Dodavatel: FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice č.p. 709, 696 13 Šardice, ČR, tel./fax: +420 518 624 166,
e-mail: fidesagro@fidesagro.cz, www.fidesagro.cz

KETO 100 P
Nekonečný boj s ketózou:
Metabolismus vysokoprodukční dojnice bude vždy napjatý hned v několika směrech, nejvíce však po stránce 
dostatečné tvorby glukózy, a to nejen z hlediska tvorby mléčného cukru – laktózy, ale i zajištění základních 
funkcí organizmu na glukóze závislých.

Dojnice má několik cest k získávání glukózy:
1. Z tělních rezerv – velmi omezeno a v podstatě zanedbatelné pro nízký obsah glykogenu. 
2. Ze střeva – škroby uniklé bachorové fermentaci, limitovaný zdroj.
3. Metabolickou přeměnou glukoplastických aminokyselin získaných z vlastní svalové tkáně – 20 %. 
4. Z propionátu vytvořeného v bachoru ze škrobů a cukrů, největší zdroj.

Jak je vidět, podstatnou část glukózy dojnice získává v metabolických procesech, které jsou velmi závislé jed-
nak na zdrojích, jednak na různých kofaktorech. Třetí cesta je závislá na množství svaloviny, kterou vytvoříme v 
období stání na sucho, případně v poslední fázi laktace (kvalitní bílkovinná výživa, pohyb) a zejména na tvorbě 
bakteriální bílkoviny v bachoru, kterou doplňuje by pass protein. Čtvrtá cesta je balancováním na hraně nože 
mezi dostatečným přísunem cukrů a degradovatelného škrobu s cílem tvorby kyseliny propionové a vyhnutím 
se bachorové acidóze s tvorbou kyseliny mléčné, případně omezení jejího vlivu. Všechny metabolické procesy 
jsou pak závislé na plnohodnotné funkci jater jako centrálního orgánu látkové výměny.

Váš obchodní zástupce:


