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2 Sano Takarmányozási Koncepció

BORJÚ TERMÉK ÁTTEKINTŐ
A Sano a modern takarmányozás legfőbb európai márkája az ásványi takarmányok, borjú tejpótlók és speciális 
kiegészítő termékek területén. Győződjön meg róla Ön is, hogy a Sano borjú takarmányozási koncepció 
életciklushoz és teljesítményhez igazított termékeivel hozzájárul az állatok egészséges növekedéséhez és a 
sikeres telepi menedzsmenthez.

Föcstej fázis

Itatásos fázis

SANOLAC  
STARTINO® 
Borjútej a Metabolikus 
Sprint koncepcióhoz

SANOLAC® 
SPRINT
Savanyított tej az 
intenzív neveléshez

AM18 
Sűrű és krémes tej 
sovány tejporral

MILLI M® 
Kolosztrum az első 
élethétre

MILSAN® 
Borjú tej a gyors bendő- 
fejlődésért és a biztos  
választásért

SANOLAC  
LILACITRO® 
Tejpótló savkombi- 
nációkkal kiegészítve

SANOLAC ROT® 
Teljes értékű tejpótló

MEGGI MÜSLI® 
Borjústarter a legjobb  
bendőfejlődésért

MEGGI 10® 
Biztonságos borjú- 
starter koncentrátum a 
minőségi borjakért

MEGGI 35® 
Kiváló minőségű borjú- 
starter koncentrátum 
SangroSan® ható- 
anyaggal

MEGGI 100HP® 
Teljes értékű borjú- 
starter a minőségi  
borjakért

COTOSAN PLUS® 
Föcstej kiegészítő az egészséges 
és ellenálló borjakért

MEGGI MÜSLI® 
Prémium borjúmüzli a minőségi 
borjakért

MEGGI 35® 
Kiváló minőségű borjústarter  
koncentrátum a minőségi  
borjakért 

SANO TEJPÓTLÓK, KIEGÉSZÍTŐK ÉS ADALÉKANYAGOK – A LEHETŐ LEGJOBB TAKARMÁNY  
BIZTOSÍTÁSÁHOZ MAGAS MINŐSÉGŰ TÁPANYAGOKKAL ÉS HATÓANYAGOKKAL

TEJPÓTLÓ BORJÚ STARTER

LATTECCINO®

Értékessé teszi a tehéntejet 

és támogatja az ellenálló- 

képességet
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KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

BORJÚ 
FÖCSTEJ/ITATÁSOS FÁZIS

ACIDOSAN®
Eltarthatóvá teszi a borjaknak 
kínált tejet és véd a hasmenéstől

SANOLYTE®
Legjobb elektrolit ellátás  
borjúkori hasmenéskor

ANTILAXAN®
Hatóanyag kombináció a borjak 
hasmenése ellen
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Napi küldetésünk és motivációnk az egészséges növekedésre 
való törekvés, különösen a modern takarmányozásban. Követ-
keztetésképp így fogalmazhatjuk meg a Sano hitvallását:

“A Sano globális felelőssége a mezőgazdaság fejlesztése 
napról napra: Együtt az elkötelezett alkalmazottakkal a Sano 
cégcsoport világszerte, jelentős mértékben járul hozzá a 
takarmányozás és állategészségügy területének fejlődéséhez 
– fenntartható módon a természet, az emberek és az állatok 
javára.”

40 év tapasztalattal és kompetenciával a modern takarmányo- 
zás területén biztosítjuk a lehető legjobb termékeket és szol-
gáltatásokat kis- és nagyüzemi partnereink részére. Együtt ele-
get teszünk a mezőgazdaság napi szükségleteinek és döntően 
hozzájárulunk az egészséges növekedéshez rendkívül hatékony 
termékekkel, kompetens tanácsadással és jövőorientált 
kutatással.
Sano szaktanácsadó munkatársaink személyre szabott, együtt-
működő és rendszerszintű tanácsadást nyújtanak az Ön 
igényeinek megfelelően. Tevékenységünk középpontjában az 
ügyfeleknek és állatoknak nyújtott szolgáltatások állnak a gaz-
daság állattartási költségeinek és teljesítményének szerkezeti 
javítása mellett. Termékeink garantálják a magas minőségű 
összetevőket és a nagy teljesítményű takarmányokat. A Sano 
takarmányozási koncepciója az Ön napi munkatársa a céljai 
professzionális megvalósításához. Világosan kialakított és 
tudományosan megalapozott, élet- és teljesítményfázisok 
alapján strukturált kiadvány. Egyszerű és átfogó utasításokat 
tartalmaz az egyéni célkitűzések elréséhez, de egyaránt 
foglalkozik általános takarmányozási kérdésekkel, valamint 
értékes gyakorlati tanácsokkal is szolgál. A sikeres takarmá- 
nyozás soha nem volt ennyire egyszerű és hatékony egyszerre.
Az egészséges növekedés nem csak egy szlogen a Sano 
számára. Az Ön sikeréhez való hozzájárulásként napi szinten 
fejlesztjük ezeket a vezérelveket kutatókkal, takarmányozási 
specialistákkal, állatorvosokkal és gyakorlati szakemberekkel 
együttműködve.

Richard Waldinger, ügyvezető
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TARTALOM 
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HÁROM TÉNYEZŐ 
A SIKERHEZ

TERMÉKEK
Folyamatosan szerteágazóbbá válnak a 
kihívások, amik elé a takarmánygyártó 
cégek kerülnek. Egyfelől fenntartható, 
gazdaságos szarvasmarha tenyésztésre 
van szükség, másfelől viszont kérdéses, 
hogyan lehet hasznosítani a legfrissebb 
táplálkozási és fiziológiai megállapítá- 
sokat, hogy lehet helyes döntéseket 
hozni az itatásos fázisban, az adag ter-
vezésnél és az állatjólétnél. Az optimális 
tápanyagellátás élet- és teljesítmény 
fázistól függően ma sokkal fontosabb, 
mint valaha. Profitáljon termékeinkből 
és funkcionális aktív összetevő komplex-
einkből, kifejezetten borjak és üszők 
részére kifejlesztve, operatív céljai 
megvalósításához.

TANÁCSADÁS
Borjú nevelésnél alapozza meg a magas 
hatékonyságot és a hosszú élettartamot 
a majdani tejelő teheneihez. Ez az idő- 
szak számos lehetőséget kínál a meglévő 
tartalékok intenzívebb felhasználására, 
valamint a költségek csökkentésére a 
nevelési időszak lerövidítésével. A bor-
jak intenzív nevelése korán kifizetődik.  
A borjakat pozitívan befolyásolja a szerv- 
fejlődésük, így már az első laktáció 
során magasabb teljesítménnyel indul-
nak. Profitáljon a Sano tanácsadói kon-
cepciójából, a legújabb dinamikus adag-
kalkulációs szoftverünkből és a 
takarmányköltség feletti jövedelem 
(IOFC) optimalizációból – a fenntartható 
és sikeres borjú- és üszőnevelés érdeké-
ben.

KONTROLLING
Egy intenzív, keresletorientált borjú és 
üszőnevelés előfeltétele a tejelő tehenek 
fenntartható és sikeres tartásának a 
jövőben.
Ellenőrizze elért sikereinek kulcsát 
együttműködve helyi szaktanácsadó-
jával. Figyelembe véve az egyedi 
helyzetét a gazdaságban, Ön és a Sano 
szaktanácsadója végezzenek el egy terv/
tény összehasonlító elemzést, hogy 
megismerjék a borjú- és üszőnevelés 
költséghatékonysági mutatóit.
Megmutatjuk hogy kezelje a telepi és 
termelési kihívásokat hosszú távon, és 
hogy neveljen egészséges és produktív 
tejelő teheneket.
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NÖVEKEDÉS: NAPI TESTTÖMEG GYARAPODÁS  
ÉS ÉLŐSÚLY FEJLŐDÉS ALAKULÁSA

A fenntartható állattenyésztésben az intenzív borjúnevelés 
előnyei leginkább a fiatal állatok szervfejlődésén és epigeneti-
kus öröklődésén (kedvező genom szakaszok aktiválása/
befolyásolása) alapulnak. A szív, a vesék, a tüdő és a máj kifej- 
lődésén túl a tőgy mirigyszövet érése alapozza meg a tejelő 
tehén genetikai teljesítménypotenciáljának kiaknázását.
Mivel a szervek és a tőgy hiperplasztikus fejlődése (melyet a 
sejtszám növekedés okoz) már befejeződik hat hetes életkorra,  
a magas minőségű tejpótlóval történő ad libitum itatás leg-
nagyobb előnyei ebben az időszakban találhatók.

Például a máj előnyös fejlődése mutatkozik meg a glükoneo-
genezis és a metabolikus teljesítmény javulásában. A szív és a 
vesék a fokozott teljesítményen és anyagcsere funkción 
keresztül profitálnak az intenzív felnevelés adta előnyökből. A 
tőgyszövet optimális növekedése magasabb tejtermelési 
kapacitást eredményez, a mirigyállomány 275%-os, valamint a 
tőgytömeg 75%-os gyarapodásán keresztül (Brown 2011).

SZERVFEJLŐDÉS ÉS EPIGENETIKUS ÖRÖKLŐDÉS
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NÖVEKEDÉS: NAPI TESTTÖMEG GYARAPODÁS  
ÉS ÉLŐSÚLY FEJLŐDÉS ALAKULÁSA

MAGASABB INTENZITÁSÚ TAKARMÁNYOZÁS HATÁSAI  
A FIATAL TEHENEK TELJESÍTMÉNYÉRE

Tanulmány Tejhozam

Dánia (Foldager és Krohn, 1994) + 1,402 kg

Dánia (Foldager et al., 1997) + 519 kg

Izrael, (Bar-Peled et al., 1998) + 454 kg

USA, NY (Ballard et al., 2005) + 700 kg

USA, MI (Davis Rincker et al., 2006) + 499 kg

USA, IL (Drackley et al., 2007) + 835 kg

USA, MN (Chester-Jones et al., 2009) + 998 kg

Átlag + 772 kg

A borjúnevelés célja, hogy egészséges, nagy teljesítményű 
tejelő tehén fejlődjön belőle. Ez csak sikeres metabolikus  
programozással érhető el. 

Számos tanulmány bizonyítja, hogy az inzenzív borjúnevelés-
nek pozitív hatása van a fiatal tehenek teljesítményére. Az 
intenzíven tenyésztett borjaknál ritkábban fordul elő betegség, 
elhullás és magasabb tejhozamot érnek el az első laktáció 
során (átlagosan +772 kg tejhozam).
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 Ad libitum  Hagyományos

Az öröklődés egész életen át tartó hatása az anyagcsere teljesítményre

Sejtek tömegének növekedése (hypertrophia) (FIEBIG et al., 1984)
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BORJÚ BETEGSÉGEK  
ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

KEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK:
Megelőzés:
▶ In-Out módszer
▶ Száraz, huzatmentes pihenőhely
▶ Higiénia
▶ Tehenek vakcinázása
▶ Optimális ásványi anyag és  

vitamin ellátás
▶ Tej savanyítása a bakteriális  

terhelés csökkentése érdekében
▶ Kiváló föcstej minőség és  

kolosztrum kezelés

Gyógyítás:
▶ Elektrolitok és gyorsan ren-

delkezésre álló energiaforrások, 
mint például glükóz biztosítása

▶ Metabolukus acidózis 
kompenzálása pufferek  
alkalmazásával

▶ Specifikus intézkedések 

Hosszú távú következmények:
▶ A borjú hasmenés 18-szorosára 

növeli a tüdőgyulladás  
kockázatát

▶ Az első ellés korának elhalasztása 
legfeljebb 1,3 hónappal

▶ A selejtezés arányának 
növekedése 9% is lehet

▶ 2,5-szer nagyobb az elhullás 
valószínűsége az első borjas 
teheneknél

METABOLIKUS ACIDÓZIS

A metabolikus acidózis (vér pH-értékének csökkenése) a 
H+ ionok felgyülemlését eredményezi a vérben, ami a 
borjú hasmenéses megbetegedéseinek a következmé- 
nye. A hasmenéses borjak nagy mértékben károsítják az 
erős kationokat (Na+ és K+), ami a vérben H+ ionok és 
anionok (laktátok) megnövekedett tartalmához vezet. 
Megfelelő kezelés nélkül (Calf digest®/Calf SodaLyte®) 
a borjú dehidratálódik, legsúlyosabb esetben akár el is 
pusztulhat az állat.

INTÉZKEDÉSEK A METABOLIKUS ACIDÓZIS 
MEGELŐZÉSÉRE
Megfelelő kationellátás (Na+ és K+) a borjú  
vízháztartásának kiegyensúlyozására.
▶ Na+ és a bélből származó víz felszívódásának 

elősegítése
▶ Metabolikus acidózis kompenzálása pufferek  

alkalmazásával
▶ Gyorsan rendelkezésre álló energiaforrások, mint 

például glükóz biztosítása

20 25 30 35 40 4510 15

Vírusok

Protozoák

Baktériumok

Borjú kora napokban 5

Clostridium perfringens

Cryptosporidium parvum

Rotavírus

Koronavírus

Eimeria spp.

Giardia spp.

ETEC

EPEC

Salmonella spp.

Ürülék jellege Fehér-sárgás, 
idővel egyre 
hígabb

Szürke, sűrű, 
vérfoltos

Sárga-fényes, 
véres, nyálkás

Vizes Kevesebb ürítés Nyálkás, vér és 
rostanyagokkal

Tünetek Dehidratáció, 
acidózis, 
elgyengülés

Ürítési inger, 
acidózis, 
elgyengülés

Folyamatos 
gyengeség

Dehidratáció, 
acidózis

Hirtelen borjú- 
elhullás, vérzéses/
véres bélgyulladás

Láz, 
dehidratáció, 
metabolikus 
acidózis
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BORJÚ BETEGSÉGEK  
ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

SANO VET ÁLLATORVOSI TERMÉKEK 
BORJAK RÉSZÉRE

A rendkívül hatékony Sano Vet állatorvosi termékvonal az 
állategészségügy és az állatjólét előmozdítása érdekében.
Ennek érdekében gyűjtik össze a telepi állatorvosok, Sano 
takarmányozási szakértők és állattartók tapasztalatait.

Az alábbi áttekintés a legújabb borjú termékeket ismerteti.
A Sano Vet hatékony és kiváló minőségű termékeket kínál.  
A széleskörű gyakorlati tesztek igazolják a Sano Vet állatorvosi 
termékeink hatékonyságát.

Calf fit®
Vitalitásfokozó az első 
életórákban

A természetes módon 
született borjak 19%-ának 
van jelentős vashiánya. 
Tanulmányok támasztják alá, 
hogy a borjak megfelelő 
vasellátása nem biztosított, 
még a tehéntejen keresztül 
sem. A Calf fit® hatása épp 
ilyen helyzetekben jön szóba:

▶ A Calf fit® hatékonyan 
kompenzálja a vashiányt a 
könnyen hozzáférhető 
vasglicináton keresztül. 

▶ A Calf fit® a gyenge szopási 
reflexet ellensúlyozza 
szervtelen szelén és 
szelénélesztő formájában. 

▶ Az E-vitamin kombináció 
erősíti a hatását és emellett 
támogatja az immunrend- 
szert.  

▶ A probiotikumok szabá- 
lyozzák a bélflórát és 
kiszorítják a patogén bak-
tériumokat az emésztő- 
rendszerből.

Calf sodaLyte®
Költséghatékony energia- 
és elektrolitellátás 
hasmenés esetén

▶ A leginkább költséghatékony 
és hatását tekintve hatékony 
alternatívája az elektrolit 
tablettáknak. 

▶ Könnyű adagolás és 
tökéletes oldódás. 

▶ Kiváló felszívódású szőlő- 
cukor, mint gyorsan rendel- 
kezésre álló energiaforrás. 

▶ Nátrium, kálium és kloridok 
elégítik ki az elektrolit  
veszteséget. 

▶ Bikarbonát és acetát puffe- 
rek hatnak a vér elsavaso-
dása és az elfekvés ellen. 

▶ Cukor és citromsav biztosítja 
a kellemes ízt.

Calf immuno®
Tökéletes immunrendszer

A természetes tojás immun-
globulinok úgy viselkednek, 
mint az anyai kolosztrum. 
Hozzákapcsolódnak a vírusok 
és baktériumok kötőhelyeihez, 
a káros baktériumokat blokkol-
ják és ezáltal nem tudnak a 
bélhámhoz tapadni.

▶ Az első föcstejből származó 
immunglobulinok (IgG1, 
IgG2, IgM, IgA) erősítik a bor-
jak ellenállóképességét és 
megvédik az életveszélyes 
betegségektől. 

▶ A, E, C vitaminok és 
béta-karotin erősíti az 
immunrendszert. 

▶ Glükóz, mint gyorsan ren-
delkezésre álló energiafor-
rás, kompenzálja az energia-
hiányt stresszes helyzetek- 
ben, mint például a születés. 

▶ Probiotikumok szabályozzák 
a bélflórát és kiszorítják a 
patogén baktériumokat az 
emésztőrendszerből.

Calf digest®
Étvágyfokozó 
savtúltengés esetén

Dupla hatásmechanizmus – A 
Calf digest® bólusz két 
értékes hatóanyagot  
kombinál:

▶ A Calf digest® Entero-
coccus faecium M74 aktív 
probiotikumot tartalmaz 
bóluszonként 1 x 1011 CFU 
koncentrációban. Ezek a 
speciális tejsavbaktéri-
umok bizonyítottan gátol-
ják a patogén baktéri-
umokat, kolonizálják a 
beleket és regenerálják a 
bélflórát. 

▶ A Calf digest® olyan puffer-
anyagot tartalmaz, ami 
enyhíti a túlsavasodást. 
Ezáltal nő a pH-érték és 
visszatér az étvágy.

SANO VET

állatorvosi 

termékek borjak 

részére
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A BORJÚ IMMUNITÁS FEJLŐDÉSÉT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Táplálkozás + a magzat/borjú 
genetikai öröklődése

Föcstej

Táplálkozás + anyai 
genetikai öröklődés

Minőség Mennyiség

Zsírsavak Vitaminok

Nyomelemek Aminosavak

Bélérés

Immunglobulinok, növekedési faktorok, hormonok

Bél mikroorganizmusok 
összessége

(bél mikrobiom)

Hőkezelés

Táplálék kiegészítők
(Pre- + Probiotikumok)

IMMUNITÁS
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A genetikai teljesítménypotenciál biztosítása az első 
lépés a fenntartható állattenyésztés felé. Az immun-
rendszert és a szervek fejlődését, a napi testtömeg 
gyarapodást, a kérődző jelleg kialakulását és az üszők 
első életévét is határozottan befolyásolja a takarmán-
yozás. Az üszőnevelés az anya megfelelő táplálkozásá- 
val és az embrió epigenetikus öröklődésével kezdődik.

A vitamin-, nyomelem-, valamint az ideálisan össze- 
állított amino- és zsírsavkiegészítők optimális ada-
golása aktívan befolyásolja a vemhes tehén szervezeté-
ben lejátszódó gyulladáskeltő és gyulladáscsökkentő 
folyamatokat, támogatja az embrió ellátását, illetve a 
magas minőségű kolosztrum képződését.

A kolosztrum legfontosabb összetevői az antitestek 
(IgG, IgA and IgM), immunsejtek és immunmoduláto- 
rok, amelyek fontos szerepet játszanak az immun-
rendszer fejlődésében. A tápanyagok (fehérje, zsír és 
laktóz), bioaktív anyagok és hashajtók az anyagcseré-
ben és a belekben fejtik ki hatásukat. Azonban a borjú 
létfontosságú vitamin (különösen A, C, E vitamin és 
Béta-karotin) és nyomelem (különösen vas) igénye 
nem elégíthető ki pusztán a tehén tejéből.

Az immunrendszer megerősítése szempontjából és az 
életveszélyes betegségekkel szembeni védelem érdeké-
ben a föcstej vitaminokkal, immunglobulinokkal (IgG1, 
IgG2, IgM, IgA) és speciális antitestekkel történő 
kiegészítése az E. coli, rota- és koronavírusok, 
klostridiák és parainfluenza ellen fontos befektetést 
jelent a jövedelmezőség szempontjából. Továbbá a vas 
és szerves szelén kiegészítés pl. szájon át történő 
bólusz adagolással támogatja a vérképzést, a borjak 
anyagcseréjét és ellenálló képességét.

A borjú fejlődését kb. a 6. élethétig a hiperplasztikus 
növekedés (sejtosztódás), ezt követően túlnyomórészt 
a hipertrófiás növekedés (sejttömeg növekedése) 
jelenti. Ebben a fázisban a tejpótló (pl. Sanolac  
Startino®, Sanolac® Sprint, Sanolac® Yellow) helyes 
megválasztása és megfelelő mennyiségben történő 
adagolása egyaránt befolyásolja a szövetek szerkezetét 
és az egész életen át tartó szervi funkciókat.

A szervnövekedésre, az állategészségügyre és a 
teljesítőképességre gyakorolt pozitív hatás a tehén 
egész életén át rendelkezésre áll, amely gazdaságo- 
sabb és hosszabb tejtermelésben tükröződik.

A FENNTARTHATÓ ÁLLATTENYÉSZTÉS AZ ÜSZŐBORJAK OPTIMÁLIS NEVELÉSÉVEL 
KEZDŐDIK
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A BORJÚNEVELÉS 
TELJESÍTMÉNY SZAKASZAI

FÖCSTEJ FÁZIS
1. Hogy lehet a passzív immunizációt 

hatékonyan elérni kolosztrum 
segítségével?

2. Hogyan növelhető a borjak élet-
képessége és takarmányfelvétele?

3. Milyen feltételek állnak rendel- 
kezésre a borjú elhullás megelőzése 
érdekében?

ITATÁSI FÁZIS
1. Hogy lehet elérni a bendő gyors 

fejlődését és a bélbolyhok megfelelő 
kialakulását?

2. Hogy lehet magas napi testtömeg- 
gyarapodást elérni?

3. Milyen feltételek állnak rendel- 
kezésre a borjú elhullás 
megelőzéséhez?

FÖCSTEJ FÁZIS 
kb. 6 napos korig

ITATÁSI FÁZIS 
kb. 6 napos kortól  
10 hetes korig

ÜSZŐNEVELÉS 
kb. 10 hetes 
kortól
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FÖCSTEJ FÁZIS

A borjak antitestek nélkül születnek, így nem tudnak védekezni 
a kórokozók ellen, vagyis teljesen védtelenek. Az újszülött bor-
jaknak a szükséges antitesteket a föcstejből kell kinyerniük. A 
kolosztrum ezáltal biztosítja a passzív immunizációt. A borjak 
saját aktív immunvédelme csak lassan, mintegy 3-5 hetes 
korukra fejlődik ki. Eddig az időszakig kizárólag a föcstejből  
felvett antitestek passzív védőhatásától függenek.

A föcstej legfontosabb alkotóelemei az antitestek (IgG, IgA és 
IgM), immunsejtek és immunmodulátorok, amelyek elenged-
hetetlenek az immunrendszer kialakulásához. A tápanyagok 
(fehérje, zsír és laktóz), mikro- és makroelemek, vitaminok, 
bioaktív anyagok és hashajtók hatással vannak az anyag- 
cserére és a belekre. Gyakori problémák a föcstej fázisban:  
1. a tehén által adott mennyiség, 2. a borjú által felvett mennyi- 
ség, 3. a kolosztrum minősége. Mindhárom tényező esetén 
elmondható, hogy ha nem felelnek meg az ideális értékeknek, 
hátráltatják a borjú hatékony immunizálását.

A föcstej fázis ezért az egészséges és ellenálló borjak alapja. 
Ezen fázis optimális menedzsmentje érdekében az alábbi  
kulcskérdésekre kell válaszolni:

1.  Hogyan lehet hatékony passzív immunizációt elérni föcstej 
itatással?

2. Hogyan növelhető a borjak vitalitása és a felvett tej- 
mennyiség?

3.  Milyen megoldások állnak rendelkezésre a borjú elhullás 
megelőzésére?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések meg- 
válaszolásában. A következő oldalakon minden további 
információt megtalál a takarmányozási igényekről, állattartás-
ról és az állatok menedzsmentjéről a föcstej fázisban. Emellett 
természetesen megtalálja a Sano takarmányozási koncepció 
által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.

CÉLOK A FÖCSTEJ FÁZISBAN

Passzív immunizáció

Életerős borjak magas ivókapacitással

Elhullás elkerülése
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TUDTA? ‒ A FÖCSTEJ FÁZIS AZ ÁLLAT EGÉSZ 
ÉLETÉRE HATÁSSAL VAN

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ A borjaknak 3-4 liter föcstejre van szükségük a 

születést követő 3 órán belül.
▶ 70 g immunglobulin/liter jó minőségű föcstejnek 

mondható.

▶ A megfelelő immunizáláshoz a szakértők az első 
étkezéssel 200 g immunglobulin felvételt ajánlanak.

▶ Mérsékelt minőségű kolosztrum esetén a föcstej 
Cotosan Plus®-szal történő "feljavítása" ajánlott.

KOLOSZTRUM:  
FELSZÍVÓDÁS A VÉRBE
A föcstej védőhatásának szintje két tényezőzől függ: 
egyrészt a föcstej felvétel idejétől, másrészt az immun-
globulinok koncentrációjától. A kolosztrummal  
elfogyasztott antitestek a vékonybél nyálkahártyáján 
keresztül jutnak a véráramba. Innen teljesítik védelmi 
feladataikat a szervezetben. Az a képesség, hogy 
emésztetlenül hatoljanak át a vékonybél nyálkahártyá-
jának membránján, csak az első életórákban adott. A 
vékonybél nyálkahártyája idővel egyre áthatolhatatla-
nabbá válik. Mindössze az immunglobulinok 50%-a 
szívódik fel a születéstől számított 6 órán belül.

Antitestek átjutási aránya 
a borjú vékonybél nyálkahártyáján keresztül

Föcstej/Átmeneti tej

Föcstej

Átmeneti tej

Fejés

Immunglobulinok [g/l]

 IgM  IgA  IgG

1 4 5 6
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Az eredmények magyarázata

Brix % Kolosztrum minőség IgG (g/l)*
< 17 rossz 0–25

18–20 gyenge 25–50

20–30 jó - átlagos 50–100

> 30 kiváló > 100

*  A gamma-globulin koncentrációja 1 liter föcstejben

Forrás: Kerbl; www.melktechnik-discount.de

KOLOSZTRUM:  
MINŐSÉG
Az első tejfelvétellel a borjaknak körülbelül 200g immun-
globulinra van szükségük a hatékony immunizáláshoz 
(M. Göbel, Förster Technik). Ez azt jelenti, hogy:

1.  Jó minőségű föcstejből, pl. 70 g immunglobulin / 
liter koncentrációban, a borjaknak kb. 3 liter föcs- 
tejet kell felvenniük az első 3 életórában.

2.  Mérsékelt minőségű föcstejből, pl. csak 35 g 
immunglobulin / liter koncentrációban, a borjaknak 
majdnem 6 liter föcstejet kellene felvenniük az első 
3 életórában.

Az immunglobulinok koncentrációja a föcstejben a 
tehenek életkorától is függ. A legjobb kolosztrum 
minőséget a legmagasabb immunglobulin koncentrá- 
cióval a 3-4. laktációs tehenek adják. Hogy megbizo- 
nyosodjunk a borjak megfelelő antitest ellátásáról, a 
föcstejnek legalább 70 g immunglobulint kell tartal-
maznia kilogrammonként. Ezt könnyen meghatároz- 
hatjuk kolosztrométerrel (lásd a jobb felső képen).  
A minőség a kolusztrum konzisztenciája alapján is 
értékelhető: a jó föcstejet mézszerű állag jellemzi.

Hagyományos mérés

 

Egy újabb mérési módszer a törésmutató 
meghatározása Brix skálán (lásd az ábrát lejjebb), 
refraktométer segítségével. Ennek a módszernek az az 
előnye, hogy kevesebb “minta anyag” szükséges a 
kolosztrométerrel szemben (néhány csepp vs. 250 ml), 
hőmérséklettől független és nagyobb pontossággal 
mér. A jó kolosztrum minőség határértéke 21-22% a 
Brix skálán (lásd a lenti kép jobb oldalán; Quigley et al., 
2013; Bielmann et al., 2010). A tejpótlók minősége is 
összehasonlítható a Brix skálán. Ugyanakkor a tejpótló- 
ban lévő savak és egyéb aktív hatóanyagok hatását is 
figyelembe kell venni. A piacon megtalálható optikai és  
digitális refraktométer is. Mindkét gép ugyanazt a 
működési elvet követi. Fontos:

1.  A refraktométernek Brix % skálával kell  
rendelkeznie.

2.  A kijelzett mérési tartomány legalább 
0-30 Brix % legyen.

Mérés refraktométerrel

KOLOSZTRUM:  
TRIPLA HATÁS
1. Energiaforrás az újszülött borjúnak.
2.  Az immunglobulinok általi passzív immunizáció 

védelmet nyújt a fertőzések ellen .
3.  A fehérjék, a növekedési faktorok és az immun- 

szabályozók elősegítik a bél- és emésztőrendszer 
kialakulását, fejlődését.

A tehén föcsteje és átmeneti teje bioaktív összetevőket 
tartalmaz, például oligoszacharidokat. A prebiotiku- 
mokhoz hasonlóan, közvetlenül támogatják a hasznos 
bélmikróbákat. Az immunsejtek a bélhámban sokszo-
rozódnak és az emésztőrendszerben elnyomják a  
gyulladásos folyamatokat. Tanulmányok bizonyítják:  
a hosszabb ideig jó minőségű föcstejet kapott borjak 
bélrendszere fejlettebb, mint azonos korú társaiké. Ez 
az eredménye a folyamatos föcstej itatásnak ‒ teljes tej 
kondícionálókon és tejpótlók segítségével ‒ még az 
első életnap után is:

▶ Összessen több bélhámsejt
▶ Hosszabb bélbolyhok
▶ A bélhámban több receptor alakul ki a növekedési 

faktorok megkötésére: IGF-1, IGF-2 és inzulin  
receptorok

(Forrás: McDermott & Huffnagle, 2013; Hammon & Blum, 2000 & 2002; Roffler et al., 2003)

< 60 g IgG > 60 g IgG

A kolosztrum minőségének meghatározása
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KOLOSZTRUM:  
HIGÉNIA ÉS MENEDZSMENT
Annak érdekében, hogy baktériumoktól mentes föcs- 
tejet kapjunk, fejés előtt a tehén tőgyét tisztítani és 
fertőtleníteni kell. A fejés során fontos a megfelelő 
higénia, mivel az újszülött borjak vékonybél nyálka- 
hártyája nem csak az immunglobulinok számára 
átjárható, hanem minden olyan baktérium is áthatol-
hat, amely esetlegesen megfertőzheti a föcstejet.

A föcstejet egy szopókás vödörben, vagy szopókás 
üvegben össze kell keverni. Ez lehetővé teszi a bevitel 
időtartamának és a kolosztrum mennyiségének pontos 
ellenőrzését. Ez nem lehetséges, ha a borjú kontrollál-
hatatlan módon szopik. Érdemes az első fejésből szár-
mazó felesleges föcstejet 0,5 - 1 literes adagokban 
lefagyasztani. Ha szükséges ezt bármikor elő lehet 
venni. Maximum 40 °C fokos vízfürdőben lassan és óva-
tosan kell kiolvasztani és felmelegíteni. Ne melegítse 
túl mikróban, mert ekkor a fehérjék denaturálódnak a 
kolosztrumban!

ÚJSZÜLÖTT BORJÚ  
TAKARMÁNYOZÁSI TERV
Az első tejfelvétellel a borjaknak nagyjából 200 g 
immunglobulinra van szükségük a megfelelő immu-
nizáláshoz. Minél kevesebb immunglobulint vesz fel 
első alkalommal, annál több föcstejet kell elfogyaszta-
nia a későbbiekben. Az újszülött borjú tejfelvételi 
kapacitása azonban korlátozott. Ha a borjú egyáltalán 
nem fogyaszt föcstejet, drencseléssel célszerű az állat 
szervezetébe juttatni a megfelelő mennyiséget.

Szakértői ajánlás az egészséges föcstej fázishoz:
Optimalizálja tehenei kolosztrum minőségét kiváló 
minőségű föcstej kiegészítővel. A magas immunglobulin 
tartalom mellett tartalmaznia kell vitamonokat, glükózt 
és probiotiumokat. E és C vitamin, béta-karotin, vas és 
szelén kiegészítés erősíti az immunrendszert és növeli az 
újszülött borjú védekező képességének erejét.  
A dextróz gyorsan elérhető energiaforrásként szolgálja a 
borjak érdekét. Ez különösen fontos a stresszes 
helyzetekben (pl. születésnél), hogy ellensúlyozza az 
energiahiányt. A probiotikumok szabályozzák a bélflórát 
és eltávolítják a patogén baktériumokat az emésztő- 
rendszerből. Ez biztosítja a legjobb feltételeket a 
hatékony passzív immunizáláshoz és a nagy takarmány-
felvevételi kapacitással rendelkező életerős borjakhoz.

A Sano Cotosan Plus® föcstejkiegészítőt az alábbiak 
szerint alkalmazza:
1.  Keverjen egy zacskó (50 g) Cotosan Plus®-t 1 liter 

első fejésből származó föcstejbe, majd születést 
követően azonnal itassa meg a borjúval. Ezután 
azonnal töltse meg az itatóvödröt még 2-3 liter föcs- 
tejjel és folytassa a borjú itatását. Így megbizonyo-
sodhat róla, hogy a borjú valóban felveszi a kívánt 
mennyiségű kolosztrumot és kiegészítőt.

2.   Ha az anyatehéntől nem kap kolosztrumot, és nem 
áll rendelkezésre korábban lefagyasztott föcstej 
sem, akkor használja csak a föcstejkiegészítőt.  
Keverjen dupla mennyiséget (100 g) 1-2 liter vízbe 
vagy UHT tejbe. Utóbbi még jobb is.
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SZAKÉRTŐINK AJÁNLÁSA:
Használjon kiváló minőségű teljes tej kiegészítőt, hogy 
biztosítsa a borjak vitamin és nyomelem szükségleteit, 
védje őket a hasmenéstől és a fertőző betegségektől. Az 
emésztőrendszerben jelenlévő patogén baktériumok 
elleni védőhatás érdekében a teljes tej kiegészítőnek 
tartalmaznia kellene az első fejésből származó szárított 
kolosztrumot a vas és egyéb nyomelemek, vitaminok 
mellett. Emellett az őrölt lenmag és a probiotikumok a 

ÁLTALÁBAN HOGYAN TAKARMÁNYOZZÁK A 
BORJAKAT AZ ELSŐ ÉLETHÉTEN?
Az első 5-7 életnapon a borjak még mindig anyatejjel 
táplálkoznak, mivel az nem eladható az összetétele 
miatt. Habár az anyatej fogyasztásnak vannak hátrá- 
nyai. Például az anyatehén teje nem képes a borjú lét-
fontosságú vitamin (különösen A, C, E és béta-karotin) 
és nyomelem (különösen vas) szükségleteit kielégíteni. 
Ez gyakran vezet az állatok gyenge ellenállóképessé- 
géhez, alacsonyabb szintű takarmányfelvételhez és 
ezáltal a borjak lassú és gyenge fejlődéséhez. Másrészt 
a tenyésztés eredményeként megnövekedett beltarta-
lom (különösen a tejzsír) gyakran okoz hasmenést, 
mivel a borjak emésztőrendszere nem alkalmazkodott 
a tehéntej megváltozott tápanyagtartalmához. Ez 
gátolja a borjak fejlődését és ennek eredményeként 
megnő az elhullási veszteség is.

FÖCSTEJ KIEGÉSZÍTÉS  
COTOSAN PLUS®-SZAL
A Sano egy különleges föcstej kiegészítőt fejlesztett ki 
az egészséges és biztonságos életkezdéshez. Ez ötvözi 
az első fejésből származó, kiváló minőségű, bevizsgált 
kolosztrumot antitestekkel, glükózzal, E és C vitamino-
kkal az E.coli, rota és corona vírusokkal szemben, a 
clostridia és a parainfluenza ellen. Ez a Cotosan Plus®, 
mely tartalmaz béta-karotint az A-vitamin előanyaga- 
ként, valamint vasat és szelént a tejsavbaktériumok 
számára.

A termék előrecsomagolt 50 grammos adagokban 
kapható a könnyű és higiénikus felhasználás érdeké-
ben. A Cotosan Plus® minden borjú számára biztosítja a 
megfelelő immunglobulin és antitest ellátást. Így teremt- 
heti meg a legjobb és leghatékonyabb feltételeket a 
passzív immunizáláshoz és a nagy ivási kapacitással ren-
delkező életképes borjak neveléshez.

bélfalon fejtik ki védőhatásukat, így szabályozva az 
emésztést. A tehéntejbe kevert teljes tej kiegészítő  
biztosít minden, a borjak számára szükséges vitamint 
és nyomelemet, ezáltal gyorsítva a növekedést és 
javítva a betegségekkel szembeni ellenállóképességet. 
Ez biztosítja, hogy borjaink élénkek és ellenállók 
legyenek az első élethéten, így kerülve el a vesztesé- 
geket.
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TELJES TEJ KIEGÉSZÍTÉS 
LATTECCINO®-VAL
A Sano teljes tejjel történő precíz és igényorientált 
borjú takarmányozáshoz fejlesztette ki a Latteccino® 
teljes tej kiegészítőt. A Latteccino® vitaminokból, első 
tejből származó kolosztrumból és olyan nyomelemek-
ből áll, mint a vas és a réz. Emellett lenmagot és tejsav-
baktériumokat is tartalmaz. A Latteccino® ezáltal 
megteremti a feltételeket az életerős, ellenálló borjak-
hoz és segít elkerülni a veszteségeket. A Latteccino®-t 
napi 100 g mennyiségben adagolja állatonként.  
Keverjen 50 g Latteccino®-t 3 liter teljes tejbe és napi  
2 × 3 literes mennyiségben itassa meg a borjakkal. Az 
itatási hőmérsékletnek 38 - 40 °C fok között kell lennie. 
Használjon Latteccino®-t mindaddig, amíg a borjak 
teljes tejet fogyasztanak. A 2. élethéttől az anyatehén 
teje általában már eladható, ezért célszerű tejpótlóra 
váltani. Ezen kívül érdemes az állatoknak borjúmüzlit is 
kínálni már az első héten a bendőfejlődés támogatása 
érdekében. 0
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Latteccino®-val

Latteccino® hatása  
a borjú vasellátására
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TERMÉKEK A  
FÖCSTEJ FÁZISHOZ

A föcstej fázishoz fejlesztett speciális Sano termékek elősegítik a borjú 
optimális életkezdését. Kiváló minőségű kolosztrum és teljes tej 
kiegészítők biztosítják az egészséges és ellenálló borjakat.
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COTOSAN PLUS® 
Föcstej kiegészítő az egészséges és ellenálló borjakhoz

Immun globulinok  
(IgG1, IgG2, IgM, 
IgA) az első föcstej 
fejésből

Speciális anti- 
testek E. coli, rota 
és corona vírusok, 
clostridia és  
parainfluenza ellen

A, E, C vitamin 
és béta-karotin

Dextróz Probiotikumok Szelén

Cotosan Plus®

LATTECCINO® 
Értékessé teszi a tehéntejet és támogatja az ellenállóképességet

Az első tej  
kolosztruma 
immunglobuli-
nokkal és  
antitestekkel

Étvágyfokozó 
sörélesztő és 
finomra őrölt  
lenmag

Probiotikumok Dextróz Vitaminok és 
aktív 
hatóanyagok 
kombinációja

Vas

Latteccino®

ACIDOSAN® 
Kiegészítő takarmány a tej savanyítására

Hangyasav Propionsav Lignoszulfonsav Előnyei Felhasználása

Acidosan®

▶ Véd a patogén baktéri-
umokkal szemben

▶ Támogatja az emész-
tést az oltógyomorban

▶ Jobb ízű, mint más 
savak

▶ Ideális tehéntejhez és 
ad libitum itatáshoz

▶ Adjon 2 ml Acidosan®-t  
1 l tejhez vagy tejpótlóhoz. 
A víz keménységétől  
függően: 1–3 ml Acidosan®  
= 5,5–4,8 pH értékkel.
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ITATÁSOS FÁZIS

CÉLOK A LAKTÁCIÓ SORÁN

Nagy napi testtömeg gyarapodás

Gyors bendőfejlődés alacsony nevelési költségekkel

Borjúveszteségek elkerülése

A föcstej fázis után a borjak 6-8 liter borjútejet és kiegészítő 
borjústartert kapnak ad libitum. A borjúnevelés ezen szaka- 
szában a borjú egészsége és a kérődző jelleg gyors fejlődése 
kerül a középpontba. El kell kerülni a hasmenést és az egyéb 
életveszélyes betegségeket, illetve a borjú elhullásokat mini- 
málisra kell csökkenteni. Ezért szükséges különösen nagy 
hangsúlyt fektetni a borjaknak adott tejre és a borjústarte- 
rekre.

A borjaknak annyi indítótápot kell fogyasztaniuk az itatási 
fázisban, amennyit csak tudnak, mivel a bendőben a bélboly-
hok fejlődését jobban támogatja a borjústarter, mint a tömeg-
takarmány. Lényeges, hogy a borjak mindig elegendő mennyi- 
ségű vizet kapjanak a szilárd takarmányfelvétel növelése 
érdekében. Csak az itatási fázis után fejlődik a bendő felvevő- 
képessége a nagyobb mennyiségű tömegtakarmány ‒ azaz 
szilázs és széna/szalma ‒ felvétel következtében.  

Az itatási fázis optimális menedzsmentje érdekében a követ-
kező kulcskérdéseket kell megválaszolni:

1.  Hogyan lehet elérni a bendő gyors fejlődését és  
a bélbolyhok megfelelő kialakulását?

2.  Hogyan lehet elérni a nagy napi testtömeg gyarapodást?
3.  Milyen megoldások állnak rendelkezésre a borjú- 

veszteségek elkerülése érdekében?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek a kérdések 
megválaszolásában. A következő oldalakon minden további 
információt megtalál a takarmányozási igényekről, állat- 
tartásról és az állatok menedzsmentjéről a borjúnevelés 
időszakában. Emellett természetesen megtalálja a Sano 
takarmányozási koncepció által alkalmazott speciális  
termékeket és jellemzőiket.
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TUDTA? ‒ AMI FONTOS AZ ITATÁSI FÁZISBAN

ITATÁS MENEDZSMENT ÉS AZ ÚGYNEVEZETT BENDŐBE TÖRTÉNŐ IVÁS 
(RUMEN DRINKING)
A föcstej nagyon fontos, de nem minden. Az itatási 
fázisban a borjak tejpótlóval történő takarmányozása is 
legalább ennyire fontos az egészségük és fejlődésük 
szempontjából.

A tej az oltógyomorban kerül megemésztésre. Ivás köz-
ben a borjú szájüregébe jutó folyadék hatására a 
nyelőcsővályu csővé záródik, így a táplálék közvetlenül 
az oltógyomorba jut. Folyékony étrend esetén meg- 
felelő összetételű tejpótlót kell használni a bendőbe 
történő ivás elkerülése érdekében, nehogy acidózist 
okozzon. Ha például a tejpótló túl hígra van keverve, a 
tej a bendőbe jut, ahol a borjú nem tudja megemész-
teni, és ez emésztési / egészségügyi problémák előfor-
dulásához vezethet.

Bendőbe történő ivás okai, amiket el kell kerülni:
▶ Túl sok a tej mennyisége
▶ Túl alacsony a tej hőmérséklete
▶ Tehéntej vízzel történő higítása
▶ Vödrös itatás szopóka nélkül
▶ Túl gyors ivás (stressz)
▶ Istálló klíma ingadozás 

(stressz a klímaváltozások miatt)
▶ Betegségek, fájdalom
▶ Garat érzékenység  

(légzőszervi megbetegedések)

A szopókás itatás előnyei:
▶ Kielégíti a szopóreflexet
▶ Segíti a nyelőcsővályu-reflex kialakulását
▶ Csökken a bendőbe történő ivás kockázata
▶ Lassú ivás
▶ Magasabb nyáltermelés, ezáltal a zsírok jobb  

emésztése a nyálban lévő enzimek révén

Takarmányozási hibák esetén mi történik a tejjel a 
vékonybélben? Ha nem megfelelő a tej hőmérséklete 
(túl hideg) vagy az oltógyomor túlterhelt (túl nagy 
mennyiség), a nem alvadt tej bekerül a vékonybélbe, 
ahol lúgosodik és ezáltal a coli baktériumok szaporod- 
hatnak, ami hasmenéshez vezet.

Ad libitum itatásnál a tej savanyítva van és a borjú több 
kisebb adagot vesz fel a nap folyamán. Ez lehetővé 
teszi a hidegen történő tejfogyasztás kockázatának 
csökkentését, és az oltógyomor sem lesz túlterhelt. A 
megfelelő tejpótló kiválasztása fontos a jövőorientált 
inzenzív borjúnevelés szempontjából.
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AD LIBITUM ITATÁS

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ A borjúkorban ad libitum takarmányozott borjak 

tehénként nagyobb teljesítményű szervekkel,  
stabilabb anyagcserével rendelkeznek, valamint  
több tejet adnak.

▶ A jobb tápanyagellátásnak köszönhetően az állatok 
nagyobb napi testtömeg gyarapodást érnek el 
növendék korban, és az immunrendszerük is 
hatékonyabb lesz.

▶ Az ad libitum itatás általában az első 3 élethétben 
ajánlott. Kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a 
Sano a Sanolac Startino® tejpótlót, ami 50%-ban 
sovány tejport tartalmaz, ráadásul fehérjetartalma 
kizárólag tejből származó alapanyagokból áll.

▶ A 3. életnaptól adott Meggi® borjústarter és a szabad 
fogyasztásra kínált ivóvíz elősegíti a bendőmikróbák 
és bélbolyhok fejlődését.

A METABOLIKUS SPRINT
Ad libitum itatásnál az első 3 élethéten a borjak tehén- 
tejet vagy tejpótló készítményt kapnak szabadon. Ez azt 
jelenti, hogy az állatok annyit fogyaszthatnak, amennyit 
csak akarnak. Ehhez fontos, hogy a borjúnak mindig teli 
itatóvödör legyen felkínálva, vagy hogy automata itatót 
alkalmazva kisebb adagokból korlátlan mennyiséget fo- 
gyaszthasson. A 4. héttől a takarmányt adagoljuk (mint a 
hagyományos takarmányozásnál) és az állatok napi 10 
litert kapjanak. A 10. hét végén történő választásig a men-
nyiséget folyamatosan csökkentsük. Fontos, hogy a 
tejpótló koncentrációt konstans 160 g / liter szinten  
tartsuk.

Miért szükséges az ad libitum itatás?  
A Metabolikus Sprint jelentése: ha több tejet iszik a borjú, 
több tejed ad majd tehén korban! 
Csak az erős borjak válnak erős tehenekké – és ez a célja 
minden tejtermelőnek. Az egészséges és boldog borjakért 
szükséges az intenzív takarmányozás a születést követő első 
hetekben, mivel ez alapozza meg az erőteljes, termékeny és 
hosszú életű teheneket. Tudományos kutatások és a gyakor-
lati tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy az intenzív 
takarmányozás egyre fontosabbá válik. Nemzetközi tanul-
mányok azt mutatják, hogy az első élethetekben ad libitum 
tejjel táplált borjak egészségesebbek, gyorsabban fejlődnek 
és jobb tejelő tehenekké válnak. Mi ennek az oka?

Három hatásos érv a Metabolikus Sprint koncepció  
mellett:
1.  A funkcionális szövet kifejlődése a szervekben fontos az 

anyagcsere és szervek (szív, máj, hasnyálmirigy, vesék, 
tőgy, stb.) működése szempontjából, ami nagyban függ 
az első élethetekben felvett tápláléktól. Ez idő alatt a 
borjak növekedése egyre inkább a sejtosztódáson 
keresztül történik (hiperplasztikus növekedés). Ezután 
már nem a sejtek száma gyarapodik, hanem maga a 
sejt nő – sejt nagyobbodás – valamint víz és zsír 
tárolása révén (hipertrófiás növekedés).

2.  Ezenkívül meghatárózó anyagcsere funkciók alakulnak 
ki az élet első heteiben, amelyeket a "metabolikus  
programozás" kifejezéssel írunk le. Itt az a cél, hogy az 
itatási fázis takarmányozási színvonalán keresztül opti-
malizáljuk a későbbi tehén anyagcsere folyamatait. Az 
első élethetekben történő takarmányozási stimuláció- 
nak (ad libitum itatás) egész életen át tartó pozitív 
hatása van a tejelő tehenek anyagcseréjére (magasabb 
tejtermelés, jobb termékenység és egészség).

3.  További indok, hogy a borjakat az első élethetekben a 
fehérjebeépülés intenzitása miatt intenzíven (magas 
szinten) lássuk el tejporral, annak ellenére, hogy a 
fejlődés során a növekvő napi tömeggyarapodás  
mellett a zsírbeépülés javára annak (beépülési)  
intenzitása csökken.  E korai életszakaszban nagyon jó 
a takarmányhasznosítás (a legmagasabb az egész élet-
tartam alatt). E korai szakasz nagy napi tömeggyara-
podása csekély mértékű zsírosodással jár együtt – 
ellentétben a növendék kori nagy tömeggyarapodással, 
mely többnyire nagyobb mértékű zsírbeépüléssel jár 
együtt.
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AD LIBITUM ITATÁS ALKALMAZÁSA
A Metabolikus Sprint koncepció alapján ad libitum  
borjúnevelés csak olyan tejpótlóval lehetséges, amely 
magas arányban tartalmaz sovány tejport.

A Sano a Sanolac Startino® tejpótlót ad libitum borjú 
itatáshoz fejlesztette ki: a Sanolac Startino® 50%-ban 
tartalmaz sovány tejport, ezáltal kizárólag könnyen 
emészthető tejfehérjét a nagy napi tömeggyarapodás 
érdekében. A Sanolac Startino®-ban található tejsav-
baktériumok mint probiotikumok, és a SangroSan® 
aktív növényi összetevői biztosítják az egészséges 
emésztőrendszert, valamint a gyulladások és 
fertőzések elleni hatékonyabb ellenállást. Ezen kívül az 
első tejből származó kolosztrum fokozza az emésztő- 
rendszerben előforduló fertőzések elleni védelmet.

Föcstej itatás előnyei:
▶ Az immunglobulinok pozitív hatást gyakorolnak a 

bélben az 1. és 2. élethéten
▶ Az IgF és az inzulin pozitív hatással van a bélhámra az 

első 7 élethétben

Ad libitum itatási terv
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TERMÉKEK 
AD LIBITUM ITATÁSHOZ

A Sano Metabolikus Sprint koncepció kombinálja 
a magas minőségű, könnyen emészthető tejpótlót 
– melyet funkcionális aktív hatóanyagok 
egészítenek ki a borjú egészségért – az ízletes  
borjústarterrel, a gyors bendőfejlődés érdekében. 
A Sano Metabolikus Sprint koncepció jól bevált 
borjú termékeket kínál ad libitum takarmányozás- 
hoz a későbbi sikeres tejtermelés érdekében.
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SANOLAC STARTINO® 
Borjútej a Metabolikus Sprinthez

Sovány 
tejpor

Édes 
tejsavópor

Első tej 
kolosztruma

Vitaminok  
és aktív  
hatóanyagok 
kombinációja

Sangro- 
San®

Probioti-
kumok

Sav  
kombináció

Termékelőnyök

Sanolac 
Startino®

▶ Nagy napi 
testtömeg  
gyarapodás

▶ Intenzív itatási 
fázis

▶ Egészséges és 
életerős borjak

SANOLAC® SPRINT 
Savanyított tej intenzív neveléshez

Sanolac®
Sprint

▶ Nagy napi 
testtömeg  
gyarapodás

▶ Gyors alvadás az 
oltógyomorban

▶ Egészséges és 
életerős borjak

TEJPÓTLÓ
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BORJÚSTARTER

MEGGI MÜSLI® 
Prémium borjúmüzli a minőségi borjakért

Feltárt 
gabona- 
félék és 
kukorica

Könnyen 
emészthető 
fehérje- 
forrás

Alma- 
szelet

Vitaminok  
és aktív  
hatóanyagok 
kombinációja

Ostyaliszt Lenmag Sörélesztő Termékelőnyök

Meggi Müsli®

▶ Nagy napi 
testtömeg  
gyarapodás

▶ Korai szilárd- 
takarmány  
felvétel

▶ A kérődzőkre  
jellemző emész-
tési sajátosságok 
gyors kialakulása

▶ Egészséges és 
életerős borjak

MEGGI 35® 
Kiváló minőségű borjústarter koncentrátum a minőségi borjakért

Meggi 35®

▶ Nagy napi 
testtömeg  
gyarapodás

▶ Korai szilárd- 
takarmány  
felvétel

▶ A kérődzőkre  
jellemző emész-
tési sajátosságok 
gyors kialakulása

▶ Alacsony nevelési 
költség
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ADAGOLT ITATÁS

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ Intenzív borjúneveléshez a sovány tejport tartalmazó 

tejpótló szerek – mint például az AM18 és a Milli M® 
– alkalmazása sikeresnek bizonyult.

▶ A tejpótló koncentrációja 1 liter vízben 160 g legyen. 

▶ A borjaknak kínáljon Meggi® borjústartert és ad libi-
tum ivóvizet a 3. életnaptól a bendőmikróbák és a 
bélbolyhok fejlődésének elősegítése érdekében.

Adagolt itatási módszerrel a borjak meghatározott 
mennyiségű tehéntejet vagy tejpótlót kapnak naponta. 
Az adagolás történhet itató autómatával vagy kézi 
módszerrel, szopókás itatóvödörből. A jól működő 
nyelőcsővályú reflexhez és a megfelelő tápanyag- 
ellátáshoz a tejpótló koncentrációjának 150-160 
grammnak kell lennie 1 liter vízhez a teljes itatási fázis 
alatt.

ADAGOLT ITATÁS ALKALMAZÁSA – 
INTENZÍV BORJÚNEVELÉS
A nagy napi testtömeg gyarapodást célzó intenzív  
borjúneveléshez sikeresnek bizonyult a sovány tejport 
tartalmazó tejpótló használata. A kutatások gyorsabb 
fejlődést és magasabb tömeggyarapodást mutatnak, 
ha a borjak sovány tejből származó kazeint is kapnak, 
szemben a tejsavó fehérjével.

A nevelés 2. és 3. hetében több emésztőrendszeri meg-
betegedés és hasmenés is előfordulhat. Probiotikumok 
és aktív hatóanyagok alkalmazása támogatja a gyulla- 
dásos folyamatok gyógyulását, ezáltal a borjak ellen- 
állóbbak lesznek és hatékonyabb lesz a betegségekkel 
szembeni védekező képességük. A föcstej a kolosztrum 
fázist követően is védelmezi az emésztőrendszert a 
baktériumokkal szemben, és így további védelmet 
nyújt a fertőzések ellen.

A Sano két sovány tejport tartalmazó tejpótlót  
fejlesztett ki az intenzív borjúneveléshez:
▶  Az AM18 a magas napi testtömeg gyarapodás  

biztosítása érdekében 35%-ban tartalmaz magas 
emészthetőségű sovány tejport. Az AM18-ban lévő 
tejsavbaktériumok, mint probiotikumok, valamint a 
SangroSan® gyógynövényekből származó ható- 
anyagai biztosítják az emésztőrendszer egészségét, 
illetve veszik fel a harcot a fertőzésekkel és a gyulla- 
dásokkal szemben.

▶ A Milli M® 20% sovány tejport, probiotikumokat,  
SangroSan®-t és kolosztrum kiegészítést tartalmaz a 
az emésztőrendszer fertőzésekkel szembeni haté- 
konyabb védelme érdekében. 

ADAGOLT ITATÁS ALKALMAZÁSA –  
A BIZTONSÁGOS BORJÚNEVELÉS ALAPJA
A gyulladásos folyamatok gyógyulását elősegítő  
probiotikumok és aktív hatóanyagok alkalmazásával az 
itatási fázis biztonságos, ezáltal a borjak ellenállóak a 
fertőzésekkel szemben. A finomra őrölt lenmag elfo- 
gyasztása további védelmet nyújt az emésztőrendszer-
ben található kórokozó baktériumok ellen. A korai 
szilárd takarmányfelvétel elérése érdekében célszerű a 
borjak étvágyát stimulálni.

A Sano két tejpótlót fejlesztett ki az egyszerű és 
biztonságos borjúnevelés érdekében:
▶ A Sanolac LilaCitro® édes tejsavóport, könnyen 

emészthető növényi fehérjeforrásokat és Sangro-
San®-t tartalmaz a gyulladásos folyamatok hatéko- 
nyabb szabályozása érdekében. A Sanolac LilaCitro®- 
ban található citromsav csökkenti a pH-értéket, biz-
tosítja a higiénikus itatást és támogatja az oltógyo-
morban zajló emésztési folyamatokat, így akadá- 
lyozva meg az emésztési zavarokat és a hasmenést.

▶ A Milsan® az édes tejsavópor, a SangroSan® és a  
lenmagliszt különleges kombinációja. Ezt a tejpótlót 
kifejezetten az 5. hétnél idősebb borjak számára 
fejlesztettük ki. A Milsan® egyenlő mértékben 
támogatja a bélrendszer egészségét és a szilárd 
takarmányfelvételt.

Itatási terv
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TERMÉKEK 
ADAGOLT ITATÁSHOZ

A Sano intenzív borjúnevelés-koncepciója, vala-
mint a Sano alapkoncepció egyaránt innovatív és 
egyszerűen kezelhető tejpótlókat kínál annak 
érdekében, hogy a borjúnevelés biztonságos, a  
borjak fejlődése pedig kiváló legyen. A funkcionális 
hatóanyagok serkentik az étvágyat, elősegítik a 
bendőfejlődést és javítják az emészthetőséget. A 
Sano intenzív borjúnevelési koncepciója azt a  
biztonságot nyújtja a tejtermelőnek és a borjúnak 
egyaránt, amely a hagyományos borjúitatásnál 
magától értetődő. 
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TEJPÓTLÓ INTENZÍV TAKARMÁNYOZÁSHOZ

AM18  
Tejpótló sovány tejporral

Sovány 
tejpor

Édes 
savópor

Első tej  
kolosztruma

Vitaminok  
és aktív  
hatóanyagok 
kombinációja

Sangro- 
San®

Probioti-
kumok

Aromi- 
Milk 
tejaroma

Termékelőnyök

AM18

▶ Nagy napi 
testtömeg  
gyarapodás

▶ Intenzív itatási 
fázis

▶ Egészséges és 
életerős borjak

▶ Korai szilárdta-
karmány felvétel

MILLI M®  
Borjútej az egészséges növekedésért

Milli M®

▶ Nagy napi 
testtömeg  
gyarapodás

▶ Intenzív itatási 
fázis

▶ Egészséges és 
életerős borjak

SANOLAC LILACITRO®  
Tejpótló savkombinációval

Édes  
savópor

Vitaminok  
és aktív  
hatóanyagok 
kombinációja

SangroSan® Probioti-
kumok

Sav- 
kombináció

Lenmag Termékelőnyök

Sanolac  
LilaCitro®

▶ Alacsony 
nevelési költség

▶ Egészséges és 
életerős borjak

▶ Korai szilárd- 
takarmány  
felvétel

MILSAN®  
Borjútej a gyors bendőfejlődéshez és a biztonságos választáshoz

Milsan®

▶ Alacsony 
nevelési költség

▶ Korai szilárd- 
takarmány  
felvétel

▶ Kérődző jelleg 
gyors kialakulása

TEJPÓTLÓ HAGYOMÁNYOS TAKARMÁNYOZÁSHOZ
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BORJÚSTARTER

MEGGI MÜSLI® 
A legjobb borjúmüzli a minőségi borjakért

Feltárt 
gabona- 
félék és 
kukorica

Könnyen 
emészthető 
fehérje- 
forrás

Alma- 
szelet

Vitaminok  
és aktív  
hatóanyagok 
kombinációja

Ostyaliszt Lenmag Sörélesztő Termékelőnyök

Meggi Müsli®

▶ Nagy napi 
testtömeg  
gyarapodás

▶ Korai szilárd- 
takarmány  
felvétel

▶ Kérődző jelleg 
gyors kialakulása

▶ Egészséges és 
életerős borjak

MEGGI 35® 
Kiváló minőségű borjústarter koncentrátum a minőségi borjakért

Meggi 35®

▶ Nagy napi 
testtömeg  
gyarapodás

▶ Korai szilárd- 
takarmány  
felvétel

▶ Kérődző jelleg 
gyors kialakulása

▶ Alacsony 
nevelési költség
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ADAGOLT ITATÁS

BENDŐFEJLŐDÉS
Az újszülött borjak bendője még semennyire sem látja 
el funkcióját, a bendő felülete majdnem olyan sima és 
vékony, mint egy papírlap. Különösen a bélbolyhoknak 
és a mikrobiális kolonizációnak kell még fejlődnie. 
Ennek döntő előfeltétele a koncentrált takarmány  
bevitele.

A bendő fejlődése 3 tényezőtől függ:
1. az itatások időpontjától, ami másfelől a szilárdta-

karmány-felvételt befolyásolja,
2. a keményítőtartalmú takarmányok korai bevitelétől 

(borjústarter), amely ösztönző hatást gyakorol a 
bélbolyhok növekedésére,

3.  olyan strukturálisan hatékony komponensek 
etetésétől, amelyek mechanikai ingerekkel ösztönzik 
a bendő méretbeli növekedését és aktivitását.

Egyes előgyomrok aránya is jelentősen megváltozik. A 
borjú bendője csak az előgyomrok térfogatának mint-
egy 25%-át teszi ki. Egy kifejlett tehénnél ez kb. 80%. 
Különös figyelmet kell fordítani a bélbolyhok fejlődé- 
sére a borjúnevelés során. Csak tejjel és szénával 
takarmányozott borjaknál szinte nincsenek bélbolyhok 
8 hetes korban. Azoknál a borjaknál, amelyek takar- 
mányozása tejjel, gabonában gazdag ad libitum borjú- 
starterrel és adagolt szénával történt, a bendő teljes 
felületén hosszú bélbolyhok fejlődtek az állat 8 hetes 
korára. A bélbolyhok fejlődése megköveteli a propion-
sav és a vajsav jelenlétét. A keményítő (gabonák) 
emésztése során propionsav és vajsav keletkezik.

A kiváló minőségű gabonában gazdag borjústarter az 
előfeltétele a sikeres borjúnevelésnek, ideértve a 
magas tömeggyarapodást és a kérődző sajátosságok 
optimális fejlődését. BORJÚSTARTER

A Sano két borjú indító takarmányt fejlesztett ki, 
amelyek könnyen emészthető összetevőkből állnak, 
különösen a bélbolyhok kiváló és gyors fejlődése 
érdekében:
▶ A Meggi Müsli® egy teljes értékű borjú müzli, amelyet 

már azonnal, az első életnaptól kezdve lehet a bor-
jaknak adni. A termék kukoricát, búzát, árpapelyhet 
és puffasztott kukoricát tartalmaz, hogy támogassa a 
propionsav-képző baktériumokat. A cukorrépa 
melasz és az almaszelet serkenti a vajsav termelést.  
A Meggi Müsli® ezáltal elősegíti a bélbolyhok 
növekedését. A fehérjeforrást hántolt magvakból, 
gőzzel hőkezelt szójadara biztosítja.

▶ A Meggi 35® egy borjú indító koncentrátum, amit 
35%-os arányban kell a gazdaság saját borjústarter 
keverékébe illeszteni (zúzott gabonafélékkel és  
szójaliszttel). Ez könnyen emészthető extrahált  
szójadarát, sörélesztőt, ostyalisztet és finomra őrölt 
lenmagot tartalmaz nagy mennyiségű vitamin és 
nyomelem koncentráció mellett.
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A hatékony vízellátás döntő szerepet játszik a borjú- 
nevelésben. A borjak már az első élethéten ad libitum 
tiszta ivóvízet igényelnek a tej mellett, hogy fedezzék 
folyadék szükségleteiket. Minél jobb a vízellátás, annál 
több borjústartert fog megenni a borjú.

Mivel a borjúnak, mint minden fiatal emlősnek, enzim-
tréningre van szüksége a növényi összetevők (mint 
például a keményítő és a fehérje) hasznosításához, 
ezért a borjústarter kizárólag kiváló minőségű össze- 
tevőket tartalmazhat: egyrészt könnyen emészthető 
energiaforrásokat keményítővel a bendőfejlődés 
támogatása érdekében, másrészt fehérje komponense-
ket, melyek mentesek a káros  anyagoktól és magas 
biológiai értékkel rendelkeznek.

Bélbolyhok fejlődése az alaptakarmány (%) és a  
koncentrált takarmány (%) arányának függvényében

8 HETES BORJAK BENDŐFALA

            Csak tej                  Tej és széna         Tej és gabonafélék
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ÜSZŐNEVELÉS 1 
1.  Hogy lehet az üszőknek stabil 

lábszerkezete és egészséges 
körme?

2.  Milyen feltételek állnak rendel- 
kezésre ahhoz, hogy az üsző- 
tenyésztés költséghatékony 
legyen, amennyire csak lehet- 
séges?

3.  Milyen feltételeket kell teremteni 
annak érdekében, hogy a laktáció 
nagy teljesítményű és egészséges 
tőggyel induljon?

ÜSZŐNEVELÉS 2 
1.  Hogy érhetünk el stabil növeke- 

dést elérni?
2.  Mennyi idős korban és mekkora 

súlyban van az optimális idő az 
első vemhességhez?

3.  Milyen feltételek állnak rendel- 
kezésre ahhoz, hogy az üsző- 
tenyésztés olyan költséghatékony 
módon történjen, amennyire csak 
lehet?

ÜSZŐNEVELÉS 3 
1.  Hogy lehet az üszőknek stabil 

lábszerkezete és egészséges 
körme?

2.  Milyen feltételek állnak rendel- 
kezésre ahhoz, hogy az üsző- 
tenyésztés olyan költséghatékony 
módon történjen, amennyire csak 
lehet?

3.  Milyen feltételeket kell teremteni 
annak érdekében, hogy a laktáció 
nagy teljesítményű és egészséges 
tőggyel induljon?

AZ ÜSZŐNEVELÉS 
TELJESÍTMÉNY SZAKASZAI

ÜSZŐNEVELÉS 1 
kb. 10 hetes kortól  
kb. 9 hónapos korig

ÜSZŐNEVELÉS 2 
kb. 9 hónapos kortól  
az első vemhességig

ÜSZŐNEVELÉS 3 
az első vemhességtől  
az első laktációig
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ÜSZŐ TERMÉK ÁTTEKINTŐ
Sano a modern takarmányozás legfőbb európai márkája az ásványi takarmányok, borjú tejpótlók és speciális 
kiegészítő termékek területén. Győződjön meg róla Ön is, hogy a Sano üsző takarmányozási koncepció 
életciklushoz és teljesítményhez igazított termékeivel hozzájárul az állatok egészséges növekedéséhez és a 
sikeres telepi menedzsmenthez.

Üszőnevelés 1, 2, 3

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

KRISTALL HEFE®
Energiacsomag az aktív 
bendőműködésért

FERTISAN®
Szaporodásbiológia serkentő

LABACSIL®
Szilázs- és szenázstartósító az 
ízletes és kiváló minőségű 
fűszenázsért és kukoricaszilázsért

Termékjellemzők:
Különböző magnéziumforrások támogatják az energia-anyag- 
csere enzimatikus reakcióit. Megakadályozza az izomgörcsöt, az 
idegességet. Az állatok nyugodtabbak, többet esznek, az ener-
giaveszteségük kevesebb és jobban gyarapodnak. Az E-vitamin 
és a szelén támogatják az ellenállóképességet és elősegítik az 
izom és hússzövetek optimális felépülését. A helyesen összeállí-
tott B-vitamin komplex valamennyi olyan energia és fehérje 
anyagcsere folyamathoz nélkülözhetetlen, melynek szerepe van 
az idegszövetek és a szívizom működésében. Különösen fontos 
a fiatal kérődző állatok perisztaltikája megőrzésére a bendő-bél 
traktusban. Ez azt jelenti, hogy véd az agykéreg-nekrózissal 
szemben, illetve véd az ingerlékenységtől és az izomgörcsöktől.

Termékelőnyök:
▶ Erősíti az immunrendszert és véd a fertőzéses megbetegedésektől
▶ Elősegíti az anyagcserét és a növekedést
▶ Támogaja a természetes bendőfejlődést
▶ Növeli az étvágyat, ezáltal a takarmányfeltételt
▶ Elősegíti a tőgyfejlődést és növeli a teljesítményt

Felhasználás: 
Üszőknek és bikaborjaknak adjon naponta legfeljebb 150 g Primasan®-t állatonként.

SPECIÁLIS ÜSZŐ TMR

LABACSIL®

Hatékony silótartósító a  

minimális fermentációs  

veszteségekért, a jobb 

takarmányminőségért és az 

ízletes szilázsokért.

PRIMASAN®

Ásványianyag-komplex üszők 

és bikaborjak kiváló fejlődése 

és nagy napi tömeg - 

gyarapodása érdekében
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ÜSZŐNEVELÉS 1

Az üszőnevelés 1. szakaszában az állatoknak gyors tömeg- 
gyarapodást kell elérniük, ugyanakkor egészségesnek is kell 
lenniük. Itt a legnagyobb kihívás az állatok fejlődésének szoros 
megfigyelése és a kiváló minőségű takarmányösszetevők  
biztosítása.

Az üszőnevelés 1. fázisában elkövetett minden hiba az élet- 
teljesítmény és az anyagcsere egészségének rovására megy.

Az optimális menedzsment érdekében az üszőnevelés 1. 
szakaszában a következő kulcskérdésekre kell válaszolni: 

1.  Hogy lehet az üszőknek stabil lábszerkezete és egészséges 
körme?

2.  Milyen feltételek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az 
üszőnevelés olyan költséghatékony legyen, amennyire 
csak lehetséges?

3.  Milyen feltételeket kell teremteni annak érdekében, hogy a 
laktáció nagy teljesítményű és egészséges tőggyel indujon? 

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek a kérdések 
megválaszolásában. A következő oldalakon minden további 
információt megtalál a jövőbeni tehenei takarmányozási 
követelményeiről. Emellett természetesen megtalálja a Sano 
takarmányozási koncepció által alkalmazott speciális temékeket 
és jellemzőiket.

CÉLOK AZ ÜSZŐNEVELÉS 1. SZAKASZÁBAN

Nagy napi tömeggyarapodás

Korai első megtermékenyítés

Tenyésztési költségek optimalizálása

Egészséges állatok
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TUDTA? – AMI FONTOS AZ ÜSZŐNEVELÉS  
1. SZAKASZÁBAN

A tenyésztés 1. fázisában a borjakat intenzíven kell 
takarmányozni. Választástól 9 hónapos korig az átlagos 
napi tömeggyarapodásnak legalább a 900 grammot el 
kell érnie, hogy az üsző jól fejlődjön, és később tehénné 
válva olyan hatékony anyagcserével rendelkezzen, mely 
képes magas tejhozamot produkálni.

Különösen fontos a jó testfejlődés és a megfelelő tőgy-
növekedés. A tőgyrendszer az élet 3. és 9. hónapja 
között alakul ki. Ebben a fázisban az intenzív takarmá- 
nyozás elősegíti a tőgy növekedését és optimális kiala- 
kulását. Ha túlságosan mérsékelt a takarmányozás, a 
zsír lerakódik és tárolódik a tőgyszövetben. Ez a tejter-
melés csökkenéséhez vezet.

Az üszőnevelés 1. szakaszában a takarmánynak illatos-
nak és ízletesnek kell lennie, és a legjobb minőséget 
kell biztosítani sok könnyen emészthető összetevővel. 
Igy biztosítja az egészséges állatokat az üszőnevelés 
során. Jó minőségű, elegendő mennyiségű ívóviznek is 
rendelkezésre kell állnia szabad fogyasztáshoz.

Egy 100-290 kg közötti súlyú, fiatal tehén 10-30 liter vizet 
fogyaszt naponta. Tekintettel a későbbi teljesítményre és 
metabolikus egészségre mint tejelő tehén, az intenzív 
nevelés az 1. szakaszban jó befektetés, mivel a költségek 
és a későbbi előnyök optimális arányban állnak.

Ez ennyire egyszerű:
A kiváló minőségű üszőnevelő takarmány adag tartalma: 
≥ 6,7 MJ NEL, ≥ 16% XP és 100 g Sano üszőpremix.

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ A jövőbeni teheneket kb. 9 hónapos korig intenzíven kell takarmányozni – például a laktációs adaggal.
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ÜSZŐNEVELÉS 2

Az üszőnevelés 2. szakaszában az állatokat közepes mértékű 
tömegnöveléssel kell felkészíteni az első vemhesség optimális 
testsúlyához. Itt a legnagyobb kihívás, hogy megelőzzük az 
elhízást, és elérjük az optimális súlyt az első megtermékenyítés 
tervezett idejére.

A nevelés 2. fázisában elkövetett bármely hiba negatív hatás-
sal van az inszeminálás sikerességére és az első ellés idejére.

Az optimális menedzsment érdekében az üszőnevelés 2. 
szakaszában a következő kulcskérdéseket kell megválaszolni: 

1.  Hogyan érhetünk el stabil növekedést?
2.  Mennyi idős korban és mekkora súlyban van az optimális 

idő az első vemhességhez?
3.  Milyen feltételek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az  

üszőnevelés olyan költséghatékony legyen, amennyire 
csak lehetséges?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek a kérdések 
megválaszolásában. A következő oldalakon minden további 
információt megtalál a jövőbeni tehenei takarmányozási 
követelményeiről. Emellett természetesen megtalálja a Sano 
takarmányozási koncepció által alkalmazott speciális temékeket 
és jellemzőiket.

CÉLOK AZ ÜSZŐNEVELÉS 2. SZAKASZÁBAN

Optimális első elléskori életkor

Korai, sikeres első megtermékenyítés

Tenyésztési költségek optimalizálása

Stabil növekedés
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TUDTA? – AMI FONTOS AZ ÜSZŐNEVELÉS  
2. SZAKASZÁBAN

Az üszőnevelés 2. szakaszában az állatokat visszafogot-
tabban kell takarmányozni. 9 hónapos korban a napi 
testtömeg gyarapodást 750-800 grammra kell lecsökken-
teni annak érdekében, hogy az üsző növekedése folya- 
matos legyen és ne forduljon elő túlkondícionálás. Ezért 
az adagnak a 2. fázisban “könnyedebbnek” kell lennie, 
és így olcsóbbnak is.

Első termékenyítéskor az optimális testsúly 400-420 kg. 
Az első vemhesülés ideális ideje kb. 14-15 hónapos kor-
ban van, tehát az üszők először 23-24 hónapos korban 
ellenek. 

Annak megállapításához, hogy az állatok “terv szerint” 
fejlődtek és már elérték az első vemhesüléshez ideális 
400-420 kg-os súlyt, mérlegelés szükséges. Ez történhet 
hagyományos mérleggeléssel vagy tömegmérő szalag-
gal. Ezt az ellenőrző mérést rendszeresen, rövid 
időközönként el kell végezni annak érdekében, hogy 
képes legyen a lehető leggyorsabban reagálni a 
takarmányozási hibákra.

Ez ennyire egyszerű:
A kiváló minőségű üszőnevelő takarmány tartalmaz:  
5.8-6.0 MJ NEL, 13-14% XP és 120 g Sano üszőpremix. 

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ 9 hónapos kortól a vemhesség idejéig az űsző vissza-

fogott takarmányozása ajánlott. 
▶ Vemhesüléskor az állatok testsúlyának 400-420 kg 

között kell lennie.
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ÜSZŐNEVELÉS 3

Az üszőnevelés 3. szakaszában az állatokat közepes mértékű 
súlygyarapodással kell felkészíteni az ellés és az első laktáció 
optimális testsúlyához. Itt a legnagyobb kihívás, hogy 
megelőzzük a túlkondícionálást, és hogy elérje az üsző az  
optimális súlyt az ellés idejére.

A nevelés 3. fázisában elkövetett minden hiba az első  
laktáció teljesítményének ‒ például a napi tejmennyiség  
és a termékenység ‒ kárára történik.

Az optimális menedzsment érdekében az üszőnevelés 3. 
szakaszában a következő kulcskérdéseket kell megválaszolni:

1.  Üszőknél hogyan biztosítható a stabil lábszerkezet és az 
egészséges köröm?

2.  Milyen feltételek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az 
üszőnevelés olyan költséghatékony módon történjen, 
amennyire csak lehet?

3.  Milyen feltételeket kell teremteni annak érdekében, hogy a 
laktáció nagy teljesítményű és egészséges tőggyel indul-
jon?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek a kérdések 
megválaszolásában. A következő oldalakon minden további 
információt megtalál a jövőbeni tehenei takarmányozási 
követelményeiről. Emellett természetesen megtalálja a Sano 
takarmányozási koncepció által alkalmazott speciális temékeket 
és jellemzőiket.

CÉLOK AZ ÜSZŐNEVELÉS 3. SZAKASZÁBAN

Tenyésztési költségek optimalizálása

Jó start az első laktációban egészséges tőggyel

Stabil lábszerkezet és egészséges körmök
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TUDTA? – AMI FONTOS AZ ÜSZŐNEVELÉS 
3. SZAKASZÁBAN

Az üszőnevelés 3. szakaszában az állatok nevelése 
tovább lassul. A túl intenzíven takarmányozott üszők 
kövérek lesznek és hajlamossá válnak az ellési prob-
lémákra, metabolikus rendellenességekre a laktáció 
kezdetén, továbbá termékenységi rendellenességek is 
előfordulhatnak. Azonban a takarmányadagot sem 
szabad túl szigorúan összellítani, mivel az elléskor túl 
alacsony súllyal bíró állatok rosszabb teljesítményre 
képeseket.

A cél a napi 650-700 grammos súlygyarapodás, így a 
fiatal állatok 24 hónapos korukban, az első elléskor kb. 
600 kg-ot fognak nyomni. Az üszőknek meg kell kap-
niuk a laktációs tehenek TMR-jének minden összetevő-
jét, hogy a bendőjük készen álljon az első laktációra. 
Ebben a szakaszban fontos figyelemmel kísérni, moni-
torozni az üszők fejlődését is.

Ez ennyire egyszerű:
A kiváló minőségű üszőnevelő takarmány adag a követ-
kezőket tartalmazza: 5.5-5.8 MJ NEL, kb. 12.5% XP és 
150 g Sano üszőpremix.

Üsző ásványi anyag
A fent ismertetett takarmányozási koncepció mellett 
ásványi anyagok, vitaminok és nyomelemek megfelelő 
biztosítása nagyon fontos az egészséges fiatal üszőállo- 
mány kialakításához, mindezt kiváló tőgyfejlődéssel és 

korai elléssel párosítva.

Az E-vitamin és a szelén nagyon fontosak az ellánálló- 
képesség segítése és a jó izomnövekedés szempontjából. 
A kiválasztott növényekből származó polifenolok és tan-
ninok kiváló kiegészítő antioxidánsnak bizonyultak az 
E-vitamin védelméhez. A B-vitaminok különösen az ener-
gia- és fehérje anyagcserét támogatják a fiatal állatoknál. 
Ezek biztosítják az üszők jó fejlődését. A cink szintén fon-
tos tényező a körmök és a tőgyszövet egészsége szem-
pontjából.

Primasan®
A Sano a Primasan®-t kifejezetten az üszők igényei 
alapján fejlesztette ki. Az üszőpremix a jó csont-
növekedés érdekében jól hasznosuló ásványi össze- 
tevőket, valamint E-vitamin, szelén és polifenol  
komplex speciális kombinációját tartalmazza. Továbbá 
különböző B-vitamin komplexeket hasznosít a 
növekedési szakaszban a hatékony anyagcsere, illetve 
az első laktációra való felkészítés érdekében.  
A Primasan® cinkkel támogatja a körmök és a tőgy 
egészséges fejlődését.

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ A túlkondícionálás elkerülése érdekében a vemhes 

üszőknél a takarmányozás célja a közepes mértékű 
tömeggyarapodás.

▶ Az első elléshez kb. 600 kg-os súlyt kell megcélozni.
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TERMÉKVONALAK  
AZ ÜSZŐNEVELÉS 1. 2. ÉS 3. SZAKASZÁHOZ

A munkaerő megtakarítást szem előtt tartva a 
Sano takarmányozási koncepció biztosítja az 
állatok különböző életszakaszaiban történő 
takarmányozását különböző kevert adagokkal, 
laktációs vagy szárazonálló tehenek számára is. 
Az üszők szintén megkaphatják a tehenek 
számára szükséges ásványi anyagokat vagy a 
Mipro®-t tartalmazó TMR-t. Ennek eredménye- 
ként a kissebb és közepes méretű gazdaságok 
időt takarítanak meg.

A Sano üszőneveléshez összeállított takarmá- 
nyozási koncepciója biztosítja, hogy az üszők 
takarmányozása olyan speciális adaggal történ-
jen, mely pontosan illeszkedik az állatok 
szükségleteihez. A Sano a Primasan®-t kife-
jezetten üszők TMR adagjához fejlesztette. 
Kiváló minőségű ásványi anyagok, vitaminok, 
nyomelemek és aktív hatóanyagok támogatják 
az állatok egészségét és növekedését. A fiatal 
állomány Primasan®-nal bekevert TMR adagja 
minden összetevőt tartalmaz , amire az üszők- 
nek az egészséges növekedéshez szüksége van.

SPECIÁLIS TMR 
ÜSZŐNEVELÉSHEZ

A LAKTÁCIÓS TMR 
ETETÉSE
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Primasan® 
Sano ásványi anyag komplex a kiváló  üszőfejlődésért 

Könnyen  
emészthető 
ásványi anyagok

Különböző 
magnézium-
források

E-vitamin 
és szelén

B-vitamin 
komplex

Cink Kén Termékelőnyök

Primasan®

▶ Korai első ellés
▶ Egészséges tőgy
▶ Egészséges körmök
▶ Alacsony nevelési 

költség

LAKTÁCIÓS TMR ÜSZŐKNEK

SPECIÁLIS ÜSZŐ TMR

Mipro® – Mipro M 500® 
A Sano tökéletes megoldása tejelő teheneknek a legjobb bendőteljesítményért

Ásványi  
anyagok, 
vitaminok, 
nyomelemek

Élő élesztő Cukrok Nitrogén 
vegyületek

Bendővédett 
metionin

Termékelőnyök

Mipro® – Ásványi 
takarmány  
funkcionális 
hatóanyagokkal:  
pl. Mipro M 500®

▶ Korai első ellés
▶ Egészséges tőgy
▶ Egészséges körmök
▶ Alacsony nevelési 

költség

Ásványi takarmány a laktációra – Profisan® 
Sano ásványi anyag komplex nagy teljesítményű tejelő tehenek részére

Ásványi takarmány:
pl. Profisan®

Mastitisan®, Kerasan®, kolin, C-vitamin,  
részben szerves kötésű nyomelemek

▶ Magas tejtermelés
▶ Egészséges tőgy
▶ Egészséges körmök
▶ Hosszú hasznos  

élettartam
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TAKARMÁNYADAG MINTÁK 
BORJAK ÉS ÜSZŐK RÉSZÉRE

Száraz borjú TMR Lucerna szénával Lucerna széna nélkül

Lucerna széna, 
virágzás előtti

15% –

Réti széna, 
1. kaszálás, virágzásban

- 20%

Szalma/széna 5% -

Kukorica 25% 25%

Kalászos 15% 15%

MelaMix 44 4% 4%

Olaj 1% 1%

Meggi 35® 35% 35%

Borjú TMR

Kukorica szilázs 43%

Szalma/széna 8%

Energia koncentrátumok 34%

Fehérje koncentrátumok 13%

Primasan® 2%

Meggi 35® 
A BIZTONSÁGOS BORJÚSTARTER KONCENTRÁTUM A MINŐSÉGI BORJAKÉRT

Primasan® 
SANO ÁSVÁNYI ANYAG KOMPLEX AZ ÜSZŐK KIVÁLÓ FEJLŐDÉSÉÉRT
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SANO TEJPÓTLÓK, KIEGÉSZÍTŐK ÉS ADALÉKANYAGOK ‒ A LEHETŐ LEGJOBB TAKARMÁNYELLÁTÁSHOZ  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TÁPANYAGOKKAL ÉS AKTÍV HATÓANYAGOKKAL

Föcstej fázis Itatásos fázis

COTOSAN PLUS®  
Föcstejkiegészítő az 
egészséges és ellenálló 
borjakért

LATTECCINO®  
Értékessé teszi a  
tehéntejet és segíti az 
ellenállóképességet

SANOLAC STARTINO®  
Borjútej a metabolikus 
folyamatok 
felgyorsítására

SANOLAC® SPRINT  
Savanyított tej az 
intenzív neveléshez 

AM18  
Sűrű és krémes tej 
sovány tejporral 

MILSAN®  
Borjútej a gyors bendő- 
fejlődésért a biztos  
választásért

MILLI M®  
Kolosztrum tej az első 
élethétre 

SANOLAC LILACITRO®  
Kiválóan oldódó tejpótló  
savkombinációkkal 

SANOLAC  ROT®  
Teljes értékű tejpótló 

MEGGI MÜSLI®  
Prémium borjúmüzli a 
minőségi borjakért 

MEGGI 35®  
Kiváló minőségű borjú- 
starter koncentrátum  
a minőségi borjakért

MEGGI MÜSLI®  
Borjústarter a legjobb 
bendőfejlődésért 

MEGGI 10®  
Biztonságos borjústarter  
koncentrátum a minőségi  
borjakért

MEGGI 35®  
Kiváló minőségű borjú- 
starter koncentrátum  
SangroSan® hatóanyaggal

MEGGI 100HP®  
Teljes értékű borjústarter  
a minőségi borjakért 

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Föcstej fázis Itatásos fázis

ACIDOSAN®  
Savanyítja a borjútejet és 
véd a hasmenés ellen 

SANOLYTE®  
Hatékony elektrolit 
pótlás borjú hasmenés 
esetén

ACIDOSAN®  
Savanyítja a borjútejet és 
véd a hasmenés ellen 

SANOLYTE®  
Hatékony elektrolit 
pótlás borjú hasmenés 
esetén

ANTILAXAN®  
Aktív hatóanyagok  
kombinációja a borjúkori  
hasmenés ellen

ANTILAXAN®  
Aktív hatóanyagok  
kombinációja a borjúkori  
hasmenés ellen

BORJÚ TERMÉKEK

 SPECIÁLIS ÜSZŐ TMR

Üszőnevelés 1, 2, 3

PRIMASAN®  
Sano ásványi anyag  
komplex az üszők  
kiváló fejlődéséért

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Üszőnevelés 1, 2, 3

 

KRISTALL HEFE®  
Energiacsomag az  
aktív bendőműködésért 

FERTISAN®  
Fertilitás fokozó 
 

 

MEGGI GROWER 100HP®  
Teljes értékű takarmány  
növendék üszők részére 

LABACSIL®  
Szilázs- és szenázstartósító az ízletes és  
kiváló minőségű fűszenázsért és  
kukoricaszilázsért

ÜSZŐ TERMÉKEK
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TEJELŐ TEHÉN TERMÉKEK
SANO MIPRO® – A TÖKÉLETES MEGOLDÁS FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÁSVÁNYI TAKARMÁNYRA,  
KEVERT ADAGOKHOZ A LEGJOBB BENDŐTELJESÍTMÉNNYEL

Szárazonálló fázis Ellés Laktáció

MIPRO PREN 250®  
Ellési bénulás 
megelőzés szárazon- 
álló teheneknél 

MIPRO PREN 400®  
Ellési bénulás meg- 
előzés és kiváló rost-
hasznosítás szára-
zonálló teheneknél

BOVIFIT SC® 
Fitneszital tehenek 
részére ellés után 
 

MIPRO M 500®  
Teljes TMR esetén 
≥ 50% kukorica 
használatával 

MIPRO HP 600®  
Teljes TMR esetén 
≥ 50% kukorica 
használatával 

MIPRO RB 600®  
Teljes TMR esetén 
magas kukorica és 
keményítő  
tartalommal

SANO ÁSVÁNYI TAKARMÁNY – A LEHETŐ LEGJOBB TAKARMÁNYELLÁTÁS  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL ÉS AKTÍV ÖSSZETEVŐKKEL

Szárazonálló fázis Ellés Laktáció

PRENATA 50® 
Szárazonálló TMR 
kiegészítés 

CAMISAN® 
Nagy teljesítményű 
tejelő állományok 
részére

BOVIFIT SC® 
Fitneszital tehenek 
részére ellés után 

CAMISAN® 
Nagy teljesítményű 
állományok részére 

PROFISAN®  
Kiemelkedő  
teljesítményű tejelő 
állományok részére

TOPSAN®  
Csúcsteljesítményű 
állományok részére 

PROFISAN®  
Kiemelkedő  
teljesítményű tejelő 
állományok részére

TOPSAN® 
Csúcsteljesítményű 
tejelő állományok 
részére

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Szárazonálló fázis Ellés Laktáció

 
DEXTROFAT® RAPS, 
DEXTROFAT SC® 
Nagy koncentrációjú 
energiaforrás tehenek 
részére 

LINOMILK®  
Energiacsomag az 
optimális laktációs 
starthoz 

STIMUDIGEST®  
Étvágyfokozó a 
bendő stimulálására 
és az anyagcsere 
aktiválására

 
DEXTROFAT® RAPS, 
DEXTROFAT SC® 
Nagy koncentrációjú 
energiaforrás tehenek 
részére

LINOMILK®  
Energiacsomag az 
optimális laktációs 
starthoz 

DAIRYFAT C16  
Bendőstabil C16:0 
zsírsav a több tejért 
és tejzsírért 

MULTISAN NEKTAR®  
Cukorkomponensek 
a bendőszinkroni- 
záláshoz és a bendő 
anyagcsere  
optimalizálásához

FERTISAN®  
Fertilitás fokozó 
 
 
 

LINAMIN  
Lenmag és amino- 
savak a jobb szapo- 
rodásbiológiáért, 
több tejért és  
tejfehérjéért

MULTISAN NEKTAR®  
Cukorkomponensek 
a bendőszinkroni- 
záláshoz és a bendő 
anyagcsere  
optimalizálásához 

FERTISAN®  
Fertilitás fokozó 
 
 
 

LINAMIN  
Lenmag és amino- 
savak a jobb szapo- 
rodásbiológiáért, 
több tejért és  
tejfehérjéért

LABACSIL®  
Az ízletes és kiváló 
minőségű 
fűszenázsért és  
kukoricaszilázsért

KRISTALL HEFE®  
Energiacsomag az 
aktív 
bendőműködésért 

LABACSIL®  
Az ízletes és kiváló 
minőségű 
fűszenázsért és  
kukoricaszilázsért

KRISTALL HEFE®  
Energiacsomag az 
aktív 
bendőműködésért 

STIMUDIGEST®  
Étvágyfokozó a 
bendő stimulálására 
és az anyagcsere 
aktiválására



Sano Takarmányozási Koncepció 47

SANO TEJPÓTLÓK, KIEGÉSZÍTŐK ÉS ADALÉKANYAGOK ‒ A LEHETŐ LEGJOBB TAKARMÁNYELLÁTÁSHOZ  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TÁPANYAGOKKAL ÉS AKTÍV HATÓANYAGOKKAL

Itatásos fázis

AM18  
Sűrű és krémes tej sovány 
tejporral 

MILLI M®  
Kolosztrum tej az első élethétre 
 

MILSAN®  
Borjútej a gyors bendő- 
fejlődésért és a biztos  
választásért

SANOLAC  LILACITRO®  
Kiválóan oldódó tejpótló  
savkombinációkkal

SANOLAC  ROT®  
Teljes értékű tejpótló 

MEGGI MÜSLI®  
Prémium borjúmüzli a minőségi 
borjakért 

MEGGI 10®  
Biztonságos borjústarter  
koncentrátum a minőségi  
borjakért

MEGGI 35®  
Kiváló minőségű borjústarter  
koncentrátum SangroSan® 
hatóanyaggal

MEGGI 100HP®  
Teljes értékű borjústarter  
a minőségi borjakért 

SANO MIPRO® – A TÖKÉLETES MEGOLDÁS FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÁSVÁNYI TAKARMÁNYRA,  
KEVERT ADAGOKHOZ A LEGJOBB BENDŐTELJESÍTMÉNNYEL
Indító fázis Bikahizlalás

MIPROBULL 250®  
Sano tápanyagkomplex a kiváló bendő- 
teljesítményhez húsmarha TMR-be

MEGGI 35®  
Kiváló minőségű borjústarter koncentrátum  
a minőségi borjakért

MIPROBULL 250®  
Sano tápanyagkomplex a kiváló bendő- 
teljesítményhez húsmarha TMR-be

SANO ÁSVÁNYI TAKARMÁNY – A LEHETŐ LEGJOBB TAKARMÁNYELLÁTÁS  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL ÉS AKTÍV HATÓANYAGOKKAL
Indító fázis Bikahizlalás

BULLENGOLD®  
Ásványi takarmány nagy  
teljesítményű hízóbikáknak a 
legjobb súlygyarapodásért 

SANBULL®  
Fehérjekoncentrátum bikák 
hizlalásához kiváló  
súlygyarapodással 

MEGGI 35®  
Kiváló minőségű borjústarter  
koncentrátum a minőségi  
borjakért 

BULLENGOLD®  
Ásványi takarmány nagy  
teljesítményű hízóbikáknak 
a legjobb  
súlygyarapodásért

SANBULL®  
Fehérjekoncentrátum bikák 
hizlalásához kiváló  
súlygyarapodással 

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Itatásos fázis Indító fázis Bikahizlalás

ACIDOSAN®  
Savanyítja a borjú- 
tejet és véd a  
hasmenés ellen 
 

SANOLYTE®  
Hatékony elektrolit 
pótlás borjú  
hasmenés esetén 
 

KRISTALL HEFE®  
A bendő energiacsomag- 
ja az ideális bendő- 
környezethez és a jobb 
tápanyag hasznosításhoz 

MULTISAN NEKTAR®  
Cukorkomponensek a bendő 
szinkronizáláshoz, valamint a 
rostok és a nitrogén 
hasznosításának  
optimalizálásához

KRISTALL HEFE®  
A bendő energiacsomag- 
ja az ideális bendő- 
környezethez és a jobb 
tápanyag hasznosításhoz 

MULTISAN NEKTAR®  
Cukorkomponensek a bendő 
szinkronizáláshoz, valamint a 
rostok és a nitrogén 
hasznosításának  
optimalizálásához

ANTILAXAN®  
Aktív hatóanyagok  
kombinációja a  
borjúkori hasmenés 
ellen 

LABACSIL®  
Szilázs- és szenázs- 
tartósító az ízletes és  
kiváló minőségű 
fűszenázsért és  
kukoricaszilázsért

LABACSIL®  
Szilázs- és szenázs- 
tartósító az ízletes és  
kiváló minőségű 
fűszenázsért és  
kukoricaszilázsért

HÚSMARHA TERMÉKEK



Kövessen minket: Sano – Modern Takarmányozás Kft. 
2949 Csém, Külterület 069/6. hrsz. 

+36 34 556 700
sano@sano.hu

www.sano.hu

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK ÜSZŐNEVELÉSHEZ

Üsző Kettőshasznú fajták Tejelő fajták

Első ellés ideje kb. 24 hónap kb. 24 hónap

Testsúly az ellés idején 600 kg 600 kg

Testsúly az első megtermékenyítéskor > 400 kg > 400 kg

Termékenyítési index < 1.3 < 1.3

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK A JÖVŐBENI TEJELŐ 
TEHENEK HATÉKONY TENYÉSZTÉSÉHEZ

SIKERES BORJÚTAKARMÁNYOZÁS A JÖVŐBELI TEHENEKÉRT
A BORJAK JOBB FEJLŐDÉSÉÉRT – SANO TANÁCSADÓI KONCEPCIÓVAL
Az egyedülálló Sano tanácsadói koncepció egyesíti a gazdaságok, az üzemi állatorvosok és a Sano  
szaktanácsadók tapasztalatait, szaktudását. A hangsúly az állatokon van; hiszen az üzleti siker csak 
egészséges állatokkal lehetséges. Ezért a Sano szaktanácsadói rendszer egyik legfontosabb sikertényezője 
a gazdaság szakembereivel folytatott intenzív együttműködés. A Sano szaktanácsadói koncepció 7 lépést 
definiál az egészséges növekedéshez és a gazdasági sikerekhez.

A Sano tanácsadói koncepció előnyei:
▶ Üzemi célok közös meghatározása
▶ A gazdaság igényeihez igazított takarmányozási koncepció
▶ A takarmányozási koncepció rendszeres ellenőrzése és finomítása
▶ Az elért célok folyamatos elemzése

HA ÉRDEKLI A SANO TAKARMÁNYOZÁSI KONCEPCIÓ, KÉRJÜK VEGYE FEL A KAPCSOLATOT SANO SZAKTANÁCSADÓJÁVAL.
IDŐPONT EGYEZTETÉSHEZ KÉRJÜK ÍRJON NEKÜNK A SANO@SANO.HU E-MAIL CÍMRE.

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK BORJÚNEVELÉSHEZ

Borjú Ad libitum Intenzív Alap

Itatási idő 10 hét 10 hét 10 hét

Napi testtömeg gyarapodás > 950 g > 850 g > 750 g

Veszteség az itatási fázis alatt < 5% < 5% < 5%

Első ellés ideje < 24 hónap 24 ‒ 26 hónap > 26 hónap

Születési súly megduplázódása 60 nap alatt

Kérjen tapasztalt 

szaktanácsadó kollégáinktól 

kötelezettségmentes, 

testreszabott konzultációt, 

hogy Ön is profitálhasson 

 a Sano globális  

szaktudásából!
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