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Sano Takarmányozási Koncepció

HÚSMARHA 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 húsmarha takarmányozási koncepció
életciklushoz és teljesítményhez igazított termékeivel hozzájárul az állatok egészséges növekedéséhez és a
sikeres telepi menedzsmenthez.
Itatásos fázis
TEJPÓTLÓ

BORJÚ STARTER

SANOLAC
STARTINO®

SANOLAC®
SPRINT

Borjútej a Metabolikus
Sprint koncepcióhoz

Savanyított tej az
intenzív neveléshez

MILSAN®

SANOLAC
LILACITRO®

Borjú tej a gyors bendőfejlődésért és a biztos
választásért

AM18

MILLI M®

MEGGI MÜSLI®

MEGGI 10®

Sűrű és krémes tej
sovány tejporral

Kolosztrum az első
élethétre

Borjústarter a legjobb
bendőfejlődésért

Biztonságos borjústarter koncentrátum a
minőségi borjakért

SANOLAC ROT®

MEGGI 35®

MEGGI 100HP®

Teljes értékű tejpótló

Kiváló minőségű borjústarter koncentrátum
SangroSan® hatóanyaggal

Teljes értékű borjústarter a minőségi
borjakért

Tejpótló savkombinációkkal kiegészítve

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

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

MEGGI 35®

SANBULL®

BULLENGOLD®

Kiváló minőségű borjústarter
koncentrátum SangroSan®
hatóanyaggal

Fehérjekoncentrátum ellenálló
bikák hizlalásához kiváló súlygyarapodással

Ásványi takarmány nagy
teljesítményű hízóbikáknak a
legjobb súlygyarapodásért

Bikahizlalás

GOLD®

BULLEN
SANBULL®

BULLENGOLD®

Fehérjekoncentrátum ellenálló
bikák hizlalásához kiváló súlygyarapodással

Ásványi takarmány nagy
teljesítményű hízóbikáknak a
legjobb súlygyarapodásért

nyű
ljesítmé
Nagy te
hoz
á
s
lá
la
bikák hiz
b
a leg job
sal
rapodás
g
ly
sú ya

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

ACIDOSAN®

SANOLYTE®

ANTILAXAN®

Tartósítja a borjútejet és véd a
hasmenés ellen

Legjobb elektrolit kiegészítés
borjú hasmenés esetén

Hatóanyag kombináció a
borjúkori hasmenés ellen

IL®
LABACS

KRISTALL HEFE®

MULTISAN NEKTAR®

LABACSIL®

A bendő energiacsomagja
az élénkebb bendőért

Cukorkomponensek a bendő
szinkronizáláshoz, valamint a
rostok és a nitrogén
hasznosításának
optimalizálásához

Silótartósító szer az ízletes és
kiváló minőségű fűszenázsért
és kukoricaszilázsért
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Általános termék áttekintő

Napi küldetésünk és motivációnk az egészséges növekedésre
való törekvés, különösen a modern takarmányozásban. Következtetésképp 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 takarmányozás területén biztosítjuk a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat kis- és nagyüzemi partnereink részére. Együtt eleget teszünk a mezőgazdaság napi szükségleteinek és döntően
hozzájárulunk az egészséges növekedéshez rendkívül hatékony
termékekkel, kompetens tanácsadással és jövőorientált
kutatással.
Sano szaktanácsadó munkatársaink személyre szabott, együttműködő és rendszerszintű tanácsadást nyújtanak az Ön
igényeinek megfelelően. Tevékenységünk középpontjában az
ügyfeleknek és állatoknak nyújtott szolgáltatások állnak a gazdaság 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 takarmányozás 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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HÁROM TÉNYEZŐ
A SIKERHEZ

TERMÉKEK

TANÁCSADÁS

KONTROLLING

Folyamatosan szerteágazóbbá válnak a
kihívások, amelyek elé a takarmánygyártó cégek kerülnek. Egyfelől fenntartható,
gazdaságos szarvasmarha tenyésztésre
van szükség, másfelől viszont kérdéses,
hogyan lehet hasznosítani a takarmányozás-fiziológia legújabb kutatási eredményeit, hogyan lehet helyes döntéseket hozni az itatásos fázisban az adag
tervezésnél és az állatjólétnél. Az optimális tápanyagellátás élet- és teljesítmény fázistól függően ma sokkal fontosabb, mint valaha. Profitáljon termékeinkből és funkcionális aktív összetevő
komplexeinkből, kifejezetten borjak és
hízóállatok részére kifejlesztve, operatív
céljai megvalósításához.

Az állatok megvásárlása és a takarmányköltségek jelentik a legnagyobb költségblokkot a bikaborjú nevelésben és a
bikahizlalásban. Ugyanakkor a takarmányozásban van a legnagyobb lehetőség a jövedelem optimalizálására.
Az egyes nevelési és hizlalási fázisok
számos lehetőséget kínálnak a meglévő
erőforrások jobb kihasználására és az
árbevétel javítására. Ebből következik,
hogy az intenzív bikaborjú nevelés mindig kifizetődik. Az állatok ellenállóbbak
lesznek, jobb lesz a takarmányértékesítés és gyorsabban érik el a kitűzött értékesítési súlyt. Profitáljon a Sano tanácsadói koncepciójából, a legújabb dinamikus adagkalkulációs szoftverünkből
és a takarmányköltség feletti jövedelem
(IOFC) optimalizációból – a fenntartható
és sikeres bikaborjú nevelés és bikahizlalás érdekében.

A fenntartható és sikeres, kiváló minőségű marhahús termelés jövőbeni előfeltétele az intenzív és keresletorientált bikaborjú takarmányozás és bikahizlalás.
Ellenőrizze elért sikereinek kulcsát helyi
szaktanácsadójával együttműködve.
Figyelembe véve gazdasága egyedi jellemzőit, Ön és a Sano szaktanácsadója végezzenek el egy terv/tény összehasonlító elemzést, hogy megismerjék a
fenntartható bikaborjú nevelés és bikahizlalás költséghatékonysági mutatóit.
Megmutatjuk hogyan kezelje a telepi és
termelési kihívásokat hosszútávon ‒ az
egészséges húsmarha állomány és a
nagy napi tömeggyarapodás elérése
érdekében.
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BORJÚ BETEGSÉGEK

▶ INTÉZKEDÉSEK

Sano Takarmányozási Koncepció

BORJÚ BETEGSÉGEK
ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK
Koronavírus

Vírusok

Rotavírus
Giardia spp.
Eimeria spp.

Protozoák
Cryptosporidium parvum
EPEC
Baktériumok

Clostridium perfringens
ETEC

Borjú életkora napokban

Salmonella spp.
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Ürülék jellege

Fehér-sárgás,
idővel egyre
hígabb

Szürke, sűrű,
vérfoltos

Sárga-fénye,
véres, nyálkás

Vizes

Kevesebb ürítés

Nyálkás, vér és
rostanyagokkal

Tünetek

Dehidratáció,
acidózis,
elgyengülés

Ürítési inger,
acidózis,
elgyengülés

Folyamatos
gyengeség

Dehidratáció,
acidózis

Hirtelen borjúelhullás, vérzéses/
véres bélgyulladás

Láz,
dehidratáció,
metabolikus
acidózis

45

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

Kezelés:
Elektrolitok és gyorsan rendelkezésre álló energiaforrások,
mint például glükóz biztosítása
▶ Metabolikus acidózis
kompenzálása pufferek
alkalmazásával
▶ Specifikus intézkedések
▶

METABOLIKUS ACIDÓZIS
A metabolikus acidózis (vér pH-értékének csökkenése) a
H+ ionok felgyülemlését eredményezi a vérben, aminek
következménye a borjú hasmenéses megbetegedése. A
hasmenéses borjak nagy mennyiségű kationt (Na+ és
K+) veszítenek, amely a vér megnövekedett H+ ion és
anion (laktát) szintjéhez vezet. Megfelelő kezelés nélkül (Calf digest®/Calf sodaLyte®) a borjú dehidratálódik, a legsúlyosabb esetben akár el is pusztulhat.

Hosszú távú következmények:
A borjúkori hasmenés
18-szorosára növeli a
tüdőgyulladás kockázatát
▶ Visszamarad a fejlődésben
▶ Gyenge takarmány hasznosítás
▶ Alacsonyabb napi testtömeg
gyarapodás a teljes bikaborjú
nevelés és bikahizlalás során
▶

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

BORJÚ IMMUNITÁS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

TAKARMÁNYOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
BETEGSÉGEK BIKÁKNÁL
TAKARMÁNYOZÁSI HIÁNYOSSÁGOK
Takarmányellátás (túl) magas keményítő
és (túl) alacsony rost tartalommal

Rossz kalcium-foszfor arány
az adagban

KÖVETKEZMÉNY
Bendőacidózis

Változás a mikrobiális populációban

Bendő nyálkahártya
károsodása

Érösszehúzó anyagok fokozott hatása
Rossz vérkeringés a test perfiférikus részein

Baktériumok terjedése
a szervezetben

Húgyúti
kövek

KÓRKÉPEK
Láb betegségek,
sántaság

Farok csúcs
elhalás

Herezacskó
vörösség

Tüdőelváltozások
és orrvérzés

Májtályog
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BIKABORJÚ NEVELÉS
ITATÁSOS FÁZIS

BIKAHIZLALÁS

INDÍTÓ FÁZIS

BIKABORJÚ NEVELÉS ÉS BIKAHIZLALÁS
TELJESÍTMÉNY SZAKASZAI
BIKABORJÚ NEVELÉS
ITATÁSOS FÁZIS
1.	Hogyan lehet biztosítani a nagy
súlygyarapodást az itatásos
fázisban?
2.	Hogyan érik el korai életszakaszban a borjak a magas szilárdtakarmány felvételt?
3.	Milyen stratégiával tudja a
nagymértékű borjúveszteségeket elkerülni?

BIKAHIZLALÁS
INDÍTÓ FÁZIS
1.	Hogyan lehet elérni nagy súlygyarapodást választás után?
2.	Hogyan lehet jó gazdasági
eredményt elérni optimális
tenyésztési költségekkel?
3.	Milyen stratégiát használhat a
veszteségek elkerülése
érdekében?

1.	Hogyan érhető el a legmagasabb súlygyarapodás a bikahizlalásban?
2.	Hogyan lehet jó gazdasági
eredményt elérni optimálistenyésztési költségekkel?
3.	Milyen stratégiát alkalmazzon
az ideális vágási húsminőség
eléréséhez?
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ITATÁSOS FÁZIS

▶ MIRŐL VAN SZÓ?

Sano Takarmányozási Koncepció

ITATÁSOS FÁZIS
A borjak egészségének megőrzése az egyik legnagyobb kihívás
az itatásos fázisban, miután új környezetbe kerültek a különböző szarvasmarha vásárokról és üzemekből összevásárolt
egyedek. A már amúgy is stresszes borjakat további kihívások
elé állítja a szállítás, az ismeretlen egyedek és az új istálló
miatti baktériumterhelés megváltozása. (Ez idő alatt különösen érzékenyek az emésztőrendszeri megbetegedésekre és
más betegségekre.) Ezért az egyik legnagyobb kihívás a borjak
egészségének megőrzése az itatásos fázisban.
Az itatásos fázisban a növendék bikaborjak optimális
menedzsmentje érdekében a következő kulcskérdéseket kell
megválaszolni:

CÉLOK AZ ITATÁSOS FÁZISBAN
Jelentős napi súlygyarapodás
Magas és gyors szilárdtakarmány felvétel
Borjúelhullás elkerülése

1.	Hogyan lehet biztosítani a nagy napi testtömeg
gyarapodást az itatásos fázisban?
2.	Hogyan érik el a borjak a korai magas szilárdtakarmány
felvételt?
3.	Milyen stratégiával tudja a nagymértékű borjúveszteségeket elkerülni?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek a kérdések
megválaszolásában. A következő oldalakon minden további
információt megtalál a bikaborjú nevelés takarmányozási
elvárásairól. Emellett természetesen megtalálja a Sano
takarmányozási koncepció által alkalmazott speciális
termékeket és jellemzőiket is.

ITATÁSOS FÁZIS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?

TUDTA? – AMI FONTOS A BIKABORJÚ
NEVELÉS SORÁN AZ ITATÁSOS FÁZISBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
Betelepítéskor a betegségek megelőzése kerül
előtérbe és élvez elsőbbséget.
▶ A kérődző jelleg gyors kialakulása érdekében
betelepítés után azonnal fel kell kínálni a Meggi®
borjústartert és vizet korlátlan mennyiségben.
▶

▶

A nagy súlygyarapodással járó intenzív bikaborjú
nevelés biztosítása érdekében ajánlott kiváló
minőségű tejpótlót használni, ami tartalmaz sovány
tejport. A bekeverési koncentráció 160 g legyen 1 l
vízben.

BETELEPÍTÉS ÉS FEJLŐDÉS
Bizonyított, hogy a szállítás és az új környezet miatt
gyakran stresszes állatoknak segít a kiegészítő energiaés elektrolitellátás. Ezért érdemes az első takarmányadaggal együtt Sanolyte® energia italt is adni a borjaknak.
Az itatási szakasz alatt magas elvárásokat támasztunk a
tejpótlóval és a borjústarterrel szemben. Bikaborjaknál

a legfontosabb tényező a bendő fejlődése és a hozzá
kapcsolódó magas szilárdtakarmány felvétel.
A tejpótlón kívül kis mennyiségben indító takarmány és
a tömegtakarmány is legyen mindig szabadon hozzáférhető az állatok számára.
Ebben a szakaszban magas követelményeket kell
állítani a tejpótlóval és a borjústarterrel szemben.

HÚSHASZNÚ BIKABORJAK ITATÁS MENEDZSMENTJE
BETELEPÍTÉSI SÚLY
Húsmarha/
80 ‒ 90 kg
keresztezett fajta

ITATÁSOS FÁZIS

TEJPÓTLÓ

VÁLASZTÁS

kb. 6 hét

6 ‒ 2 liter/nap

kb. 120 kg

PÉLDA

Liter/nap
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Nevelés hete
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ITATÁSOS FÁZIS

▶ TUDTA?

Sano Takarmányozási Koncepció

ALAP KONCEPCIÓ A BIZTONSÁGOS BIKABORJÚ NEVELÉSHEZ
A gyulladásos folyamatok gyógyulását elősegítő probiotukumok és aktív hatóanyagok adása ellenállóbbá
teszi a borjakat a fertőzésekkel szemben, így biztosítva
a biztonságos itatásos fázist. A finomra őrölt lenmag
bevitele további védelmet nyújt az emésztőrendszerben a betegséget okozó baktériumok ellen. A korai
szilárdtakarmány felvétel eléréséhez hasznos a borjú
étvágyának stimulálása.
A jól működő nyelőcsővályú-reflexhez és a jó tápanyagellátáshoz a tejpótló koncentrációnak legalább 125 g/l
víznek kell lennie az itatás teljes szakasza alatt.
Ez azt jelenti, hogy a tejpótló fogyasztásnak 25-30 kgnak kell lennie állatonként (6 hetes itatás alatt).

A Sano két ‒ azóta már bizonyított ‒ tejpótlót fejlesztett
az egyszerű és biztonságos bikaborjú neveléshez:
▶ A Sanolac LilaCitro® édes tejsavóport és könnyen
emészthető növényi fehérjeforrásokat tartalmaz,
valamint SangroSan®-t a gyulladásos folyamatok
hatékonyabb szabályozása érdekében. A Sanolac
LilaCitro®-ban található citromsav csökkenti a
pH-értéket, biztosítja a higiénikus itatást és elősegíti
az emésztést az oltógyomorban. Ez hatékonyan
akadályozza meg az emésztési zavarokat és a
hasmenést.
▶ A Milsan® az édes tejsavópor, a SangroSan® és a lenmagliszt speciális kombinációja. A tejpótlót kifejezetten az 5. élethéttől ajánlott borjaknak adni, ugyanis
egyaránt támogatja a bél egészségét és a szilárdtakarmány felvételét.

INTENZÍV BIKABORJÚ NEVELÉSI KONCEPCIÓ
A nagy napi súlygyarapodással járó intenzív tenyésztésben bikaborjaknál is sikeresnek bizonyult a sovány
tejport tartalmazó tejpótló használata. A vizsgálatok
gyorsabb fejlődést és nagyobb napi súlygyarapodást
mutatnak, ha a borjak sovány tejből származó kazeint
is kapnak a tejsavófehérje mellett.
Az emésztőrendszeri betegségek és hasmenéses megbetegedések száma nőhet a nevelés első hetében (miután elhelyeztük a borjakat). A gyulladásos folyamatok
gyógyulását elősegítő probiotukumok és aktív hatóanyagok adása ellenállóbbá teszi a borjakat a fertőzésekkel szemben, és így hatékonyan védi őket a betegségektől. A föcstej fázis utáni részleges föcstej itatás
véd az emésztőrendszerben található baktériumokkal
szemben, és ezáltal további védelmet nyújt a fertőzések ellen. Az intenzív tápanyag-ellátás érdekében a
tejpótló koncentrációjának kb. 150-160 g / l -nek kell
lennie a teljes itatási fázisban.

Intenzív itatással a tejpótló fogyasztás is magasabb
lesz: állatonként 33-38 kg (6 hetes itatási fázis alatt).
Az intenzív bikaborjú neveléshez a Sano két tejpótlót
fejlesztett ki sovány tejpor tartalommal:
▶ Az AM18 könnyen emészthető fehérjét tartalmaz,
amely 35%-ban sovány tejporból készül a nagy napi
tömeggyarapodás érdekében.
Tejsavbaktériumok, mint probiotikumok, és a
SangroSan® növényi hatóanyagai által biztosítja az
AM18 az egészséges emésztőrendszert, valamint a
gyulladások és fertőzések jobb szabályozását.
▶ A Milli M® 20% sovány tejport, probiotikumokat,
SangroSan®-t és a kolosztrum egy részét tartalmazza, ami hozzájárul az emésztőrendszeri
fertőzések elleni hatékonyabb védelemhez.

BENDŐFEJLŐDÉS
Az újszülött borjú bendője még teljesen működésképtelen, a bendőfelület szinte sima és vékony, mint
egy papírlap. Különösen a bélbolyhoknak és a mikrobiális kolonizációnak kell még kifejlődnie. Ennek döntő
előfeltétele a koncentrált takarmánybevitel.
A bendőfejlődés három tényezőtől függ:
1.	a választás idejétől, ami hatással van a szilárdtakarmány bevitelére,
2.	a keményítőtartalmú takarmány korai bevitelétől
(borjústarter), amely stimuláló hatást gyakorol a
bélbolyhok növekedésére,
3.	strukturálisan hatékony összetevők etetésétől,
melyek mechanikai ingerekkel stimulálják a bendő
méretének és aktivitásának növekedését.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a bélbolyhok fejlődésére. A csak tejjel és szénával táplált bikaborjú növendékek 8 hetes korban szinte semmilyen fejlődési tendenciát nem mutattak. Ezzel szemben tejjel, gabonában gazdag ad libitum borjústarterrel és adagolt szénával takarmányozott, hasonló fajtájú és korú borjak
teljesen kifejlett bendővel és hosszú bélbolyhokkal
rendelkeztek. A bélbolyhok fejlődéséhez propionsav
és vajsav jelenléte szükséges. Ezek a savak a keményítő
(gabonafélék) emésztése során keletkeznek.

ITATÁSOS FÁZIS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?

BÉLBOLYHOK FEJLŐDÉSE
A TÖMEGTAKARMÁNY (%) ÉS AZ ABRAKTAKARMÁNY (%) ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA MELLETT
Bélboholy fejlődés %
120
100
80
60
40
20
0

20% / 80%

40% / 60%

60% / 40%

Ezért a kiváló minőségű, gabonában gazdag borjústarter az előfeltétele a nagy napi súlygyarapodással
járó sikeres takarmányozásnak, és a kérődzővé fejlődés
optimális folyamatának.
A megfelelő vízellátás szintén döntő szerepet játszik.
Amikor a vízellátás optimális, az állatok nagyobb mennyiségű borjúindítót vesznek fel.
Mivel a borjaknak, mint minden fiatal emlősnek, “edzeniük” kell a saját emésztő enzimeiket a növényi összetevők, mint például a keményítő és a fehérje hasznosításához, a borjústarternek csak kiváló minőségű összetevőket szabad tartalmaznia: egyrészt könnyen emészthető energia komponenseket keményítővel, hogy elősegítsék a bendőfejlődést; másrészt káros anyagoktól
mentes, magas biológiai értékkel rendelkező fehérjeépítő elemeket.

80% / 20%

8 HETES BORJAK BENDŐFALA

CSAK TEJ


TEJ ÉS SZÉNA

TEJ ÉS GABONAFÉLÉK
Forrás: Penn State Kälberfibel

A SANO KÉT KÖNNYEN EMÉSZTHETŐ ÖSSZETEVŐKKEL RENDELKEZŐ BORJÚSTARTERT
FEJLESZTETT KI, KIFEJEZETTEN A BÉLBOLYHOK GYORS ÉS MEGFELELŐ FEJLŐDÉSÉHEZ:
▶

A Meggi Müsli® egy teljes értékű borjú müzli, melyet
közvetlenül az állatok betelepítését követően lehet a
borjaknak adni. A cukorrépa-melasz és az almaszeletek stimulálják a vajsav termelését.
A Meggi Müsli® így elősegíti a bélbolyhok növekedését.
A fehérjeforrás a hámozott, hőkezelt szójababból származó szójaliszt.

▶

A Meggi 35® egy borjúindító koncentrátum, amit az
üzem saját borjústarter takarmányadagjába kell
bekeverni 35%-os mennyiségben, (darált) gabonafélékkel egyetemben. A Meggi 35® borjústarter
könnyen emészthető szójafehérje koncentrátumot,
sörélesztőt, ostyalisztet és finomra őrölt lenmagot,
valamint magas koncentrációjú vitaminokat és
nyomelemeket tartalmaz. A Meggi 35® alkalmas
száraz TMR-be történő bekeverésre is.
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ITATÁSOS FÁZIS –
TERMÉKVONALAK
INTENZÍV ITATÁS

ALAP ITATÁS

A Sano bikaborjú nevelési koncepciója innovatív tejpótló készítményeket kínál a borjak
gyors fejlődése érdekében, egyszerű használat
mellett. A sovány tejpor könnyen emészthető
és elősegíti a növekedést.
A Sano intenzív borjúnevelési koncepciója az
állattartók számára biztosítja mindazt, amire
az állatoknak szüksége van az egészséges
fejlődéshez és a nagy napi tömeggyarapodáshoz.

A Sano alap koncepciója a bikaborjak biztonságos nevelését szem előtt tartva innovatív tejpótlókat kínál a borjak gyors fejlődése érdekében, egyszerű használat mellett.
A tejpótlóban található funkcionális összetevők elősegítik a takarmányfelvételt és a
bendőfejlődést.
A Sano alap borjúnevelési koncepciója gazdák részére kínál egyszerű itatási módszert,
korai szilárdtakarmány felvétel mellett.

ITATÁSOS FÁZIS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TERMÉKVONALAK

INTENZÍV ITATÁS
TEJPÓTLÓ
Sovány Édes
tejpor savópor

Első tej
Vitaminok és Sangro- Probioti- Tejaroma
kolosztruma aktív
San®
kumok
hatóanyagok
kombinációja

Termékelőnyök

Nagy napi testtömeg
gyarapodás
▶ Intenzív itatás
▶ Egészséges és életerős
borjak
▶ Korai szilárdtakarmány
felvétel
▶

AM18

Nagy napi testtömeg
gyarapodás
▶ Intenzív itatás
▶ Egészséges és életerős
borjak
▶

Milli M®

BORJÚSTARTER
Feltárt
gabonafélék és
kukorica

Könnyen
Almaemészthető szelet
fehérjeforrás

Vitaminok és Ostyaliszt Lenmag Sörélesztő Termékelőnyök
aktív
hatóanyagok
kombinációja

Nagy napi testtömeg
gyarapodás
▶ Korai szilárdtakarmány
felvétel
▶ Kérődző jelleg gyors
kialakulása
▶ Egészséges és életerős
borjak
▶

Meggi Müsli®

Nagy napi testtömeg
gyarapodás
▶ Korai szilárdtakarmány
felvétel
▶ Kérődző jelleg gyors
kialakulása
▶ Alacsony nevelési
költség
▶

Meggi 35®
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ITATÁSOS FÁZIS

▶ TERMÉKVONALAK

Sano Takarmányozási Koncepció

ALAP ITATÁS
TEJPÓTLÓ
Édes
savópor

Vitaminok és SangroSan® Probiotiaktív
kumok
hatóanyagok
kombinációja

Sav
kombináció

Lenmag

Termékelőnyök

Alacsony nevelési
költség
▶ Egészséges és életerős
borjak
▶ Korai szilárdtakarmány
felvétel
▶

Sanolac
LilaCitro®

Alacsony nevelési
költség
▶ Korai szilárdtakarmány
felvétel
▶ Kérődző jelleg gyors
kialakulása
▶

Milsan®

BORJÚSTARTER
Feltárt
gabonafélék és
kukorica

Könnyen
Almaemészthető szelet
fehérjeforrás

Vitaminok és Ostyaliszt Lenmag Sörélesztő Termékelőnyök
aktív
hatóanyagok
kombinációja

Nagy napi testtömeg
gyarapodás
▶ Korai szilárdtakarmány
felvétel
▶ Kérődző jelleg gyors
kialakulása
▶ Egészséges és életerős
borjak
▶

Meggi Müsli®

Nagy napi testtömeg
gyarapodás
▶ Korai szilárdtakarmány
felvétel
▶ Kérődző jelleg gyors
kialakulása
▶ Alacsony nevelési
költség
▶

Meggi 35®

INDÍTÓ FÁZIS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ MIRŐL VAN SZÓ?

INDÍTÓ FÁZIS
Választás után a bikaborjaknál elsődleges fontosságú a bendő
térfogatának fejlődése, és az ehhez kapcsolódó nagy szilárdtakarmány felvétel. A bikaborjú nevelés második szakaszában
a teljesítményt maximalizálni kell. Magas takarmányfelvétellel
és nagy napi tömeggyarapodással a bikaborjak tömegének a
lehető leggyorsabban el kell érnie a kb. 200 - 220 kg-os testsúlyt.
A választott borjak optimális menedzselése érdekében a következő kulcsfontosságú kérdéseket kell megválaszolni:

CÉLOK A BIKABORJÚ NEVELÉS INDÍTÓ FÁZISÁBAN
Nagy napi tömeggyarapodás
Nevelési költségek optimalizálása
Veszteségek elkerülése

1.	Hogyan lehet elérni nagy súlygyarapodást választás után?
2.	Hogyan lehet jó gazdasági eredményt elérni optimális
tenyésztési költségekkel?
3.	Milyen stratégiát használhat a veszteségek elkerülése
érdekében?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek a kérdések
megválaszolásában. A következő oldalakon minden további
információt megtalál a bikaborjú nevelés takarmányozási
igényeiről. Emellett természetesen megtalálja a Sano
takarmányozási koncepció által alkalmazott speciális
termékeket és jellemzőiket.
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INDÍTÓ FÁZIS

▶ TUDTA?

Sano Takarmányozási Koncepció

TUDTA? – AMI FONTOS A BIKABORJÚ
NEVELÉS SORÁN AZ INDÍTÓ FÁZISBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
Az optimális fejlődés és az állategészségügy érdekében kevert adagok takarmányozása ajánlott.
▶ Borjústarterhez, száraz TMR-hez és bikaborjú TMRhez kiváló minőségű kiegészítő a Meggi 35®, a
Sanbull®, a Bumisan® és a MiproBull 250®, melyek
ásványi anyagokkal, vitaminokkal, nyomelemekkel és
funkcionális hatóanyagokkal látják el a bendőt.
▶

▶

A legnagyobb súlygyarapodás nem hozza automatikusan a legnagyobb gazdasági sikert. Ehhez létfontosságú a takarmányköltségek feletti jövedelem
(IOFC) maximalizálása.

ETETÉS MENEDZSMENT
Csak a választás után fejleszthető a bendő térfogata,
vagyis a bendő mérete, a takarmányfelvétel növelésével, azaz szilázs és szalma / széna bevitelével. Ideális
esetben a választott állatok TMR-t vagy száraz TMR-t,
plusz korlátlan mennyiségű tömegtakarmányt kapnak.
Ily módon elérhető a tartósan magas súlygyarapodás a
bikaborjú nevelés alatt, és később a bikahizlalás során

is. Elengedhetetlen, hogy a bikaborjak mindig elegendő vizet kapjanak a koncentrátum bevitel növeléséhez.
Minden tömeg- és abraktakarmány komponensnek
speciális követelményeknek kell megfelelniük ebben a
szakaszban.

TÁPANYAGOK ÉS AKTÍV HATÓANYAGOK IRÁNTI IGÉNY
A fentebb említett célok elérése legfőképp az állatok
sikerorientált takarmányozását követeli meg. Ez azt
jelenti, hogy a nagy súlygyarapodás és a jó állategészségügy érdekében a bikaborjakat hatékonyan kell
ellátni tápanyagokkal, ásványi anyagokkal, vitaminokkal és nyomelemekkel.

Itt rendkívül fontos a far, az izületek és a körmök megfelelő ellátása aktív hatóanyagokkal: biotinnal, kénnel
és ideális esetben szerves kötésű nyomelemekkel, cinkkel és rézzel. A bendőkörnyezet bendőpufferek etetésével még tovább javítható.

BENDŐTELJESÍTMÉNY
A legnagyobb mikrobiális biomassza, és ezáltal a legjobb
bendőteljesítmény is elérhető, ha az adag optimálisan
szinkronizált. Ez azt jelenti, hogy az összes tápanyag
egyidejűleg, állandó mennyiségben van jelen a bendőben. A lassan, közepesen és gyorsan lebomló nyersfehérje, valamint a lassan, közepesen és gyorsan lebomló energia egyaránt illeszkedik egymáshoz. Ezen kívül
elegendő cukrot kell biztosítani a nyersrost megfelelő
emésztéséhez. A keményítő - cukor arány a takarmányadagban gyakran túl magas ( > 3 : 1), magas kukorica-

szilázs tartalommal (sok keményítő). Ebben az esetben
a jobb nyersrost hasznosítás érdekében ajánlott
egyensúlyt kialakítani cukor és gyorsan rendelkezésre
álló nitrogén vegyületek hozzáadásával. Egyidejű adagolással, valamint jó tápanyag- és aktív hatóanyag
ellátással optimalizálhatja az adagot, csak úgy mint a
nevelési költségeket. Az eredmény optimális biológiai
teljesítmény és magas takarmányköltség feletti jövedelem lesz.

TAKARMÁNYKÖLTSÉGEK FELETTI JÖVEDELEM (IOFC)
Az IOFC mutatószámát az alábbi képlettel lehet kiszámolni:
IOFC = napi súlygyarapodás × kilogrammonkénti eladási ár
– állatonkénti napi takarmányköltség

lizálja a
Optima
t az
nyadago
takarmá
n
pjá
IOFC ala

INDÍTÓ FÁZIS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?

TERMÉKEK AZ INDÍTÓ FÁZISHOZ
Ehhez a fázishoz fejlesztette ki a Sano a MiproBull 250®
-et, kifejezetten az aktív összetevők és tápanyagok optimális ellátása érdekében:
A MiproBull 250® kiváló minőségű “ásványi magja”
ásványi anyagokból, szerves kötésű rézből és cinkből,
biotinból és kénből áll, valamint tartalmaz SANABI+
pufferanyagot, gyorsan elérhető nitrogén vegyületeket
és cukrot.
Emellett a Sano kifejlesztette a Bullengold®-ot és a
Sanbull®-t, kifejezetten az aktív összetevők optimális
biztosítása érdekében:
Bullengold®: prémium ásványi takarmány nagy mennyiségben rendelkezésre álló ásványi anyagok, réz,
cink, biotin és kén, valamint SANABI+ puffer tartalommal.

Sanbull®: fehérjekoncentrátum hízóbikáknak, amit az
üzem saját hízóbika takarmányadagjába kell bekeverni
20%-os mennyiségben, (darált) gabonafélékkel egyetemben. A Sanbull® nagy mennyiségben tartalmaz
magnéziumot, E-vitamint, szelént, B1-vitamint, cinket
és kiválóan emészthető ásványi anyagokat.
Élő élesztő:
A takarmányfelvétel elősegítése és a bendőben történő
takarmány hasznosítás javítása érdekében adjon 40 g
Kristall Hefe®-t állatonként, naponta.
A húshasznú borjak takarmányozása másképp is
összeállítható:
1. Száraz TMR (ásványi anyagokkal) plusz tömegtakarmány
2. Bikaborjú TMR kukoricaszilázsból, fehérje- és energia koncentrátumból, húsmarha ásványi kiegészítőből.
3. Saját készítésű kukoricaszilázs és abraktakarmány
keverék (fehérje, energia, húsmarha ásványi kiegészítők)

TAKARMÁNYADAG PÉLDÁK
BORJÚSTARTER ÉS SZÁRAZ TMR
Borjústarter

Száraz TMR:
1. példa

Száraz TMR:
2. példa

Meggi 35®

35%

35%

26%

Melasz

–

5%

5%

Gabonafélék

65%

36%

39%

Szalma / széna

–

17% rétiszéna
20% szalma

10% szalma
20% lucerna széna

NÖVENDÉK BIKA TMR (120–200 KG ÉLŐSÚLY; KB.4 KG SZÁRAZANYAG FELVÉTEL)
1. példa: Ásványi takarmány

2. példa: Mipro

kg

%

kg

%

Kukoricaszilázs

5

65.5%

5

66.0%

Szalma / széna

0.4

5.2%

0.4

5.1%

Fehérje koncentrátum

0.85

11.1%

0.45

5.9%

Energia koncentrátum

1.25

16.4%

1.6

21%

Sano

0.14
Bullengold®

1.8%
Bullengold®

0.15
MiproBull 250®

2.0%
MiproBull 250®
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INDÍTÓ FÁZIS –
TERMÉKVONALAK
SZÁRAZ TMR

NÖVENDÉK BIKA TMR

A száraz TMR gabonafélék, fehérjehordozók,
szalma vagy széna és melasz vagy olaj, valamint ásványi takarmány keveréke.
Elkészítést követően a száraz TMR több
hétig is tárolható. A száraz TMR mellett a
kukorica szilázs is ad libitum adható az
állatoknak.

A növendék bika TMR egy teljes értékű takarmánykeverék az indító szakaszban lévő bikaborjú növendékek részére. Minden etetett komponenst naponta kevernek bele a tömegtakarmánnyal és adják az állatoknak. Ez biztosítja
minden összetevő egyenletes bevitelét. Az
eredmény: a takarmány hasznosítás, az állategészségügy és a súlygyarapodás javulása.

INDÍTÓ FÁZIS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TERMÉKVONALAK

BORJÚSTARTER & SZÁRAZ TMR
Extrahált
szójadara

Vitaminok és
aktív
hatóanyagok
kombinációja

Ostyaliszt

Lenmag

Sörélesztő

Termékelőnyök

Nagy napi
testtömeg
gyarapodás
▶ Korai szilárdtakarmány felvétel
▶ Kérődző jelleg gyors
kialakulása
▶ Alacsony nevelési
költség
▶

Meggi 35®

NÖVENDÉK BIKA TMR
Makro B1-vitamin, Cink
elemek E-vitamin,
szelén

Kén Polifenol Kerasan SANABI+ Cukor
komplex

Nitrogén
vegyületek

Termékelőnyök

Kiváló takarmány
hasznosítás
▶ Kiváló minőségű
hasított vágóhús
▶ Nagy napi
testtömeg
gyarapodás
▶ Egészséges,
ellenálló bikák
▶ Szilárd csülkök
▶

MiproBull
250®

Kiváló minőségű
hasított vágóhús
▶ Nagy napi
testtömeg
gyarapodás
▶ Egészséges,
ellenálló bikák
▶ Szilárd csülkök
▶

Bullengold®

Kiváló minőségű
hasított vágóhús
▶ Nagy napi
testtömeg
gyarapodás
▶ Egészséges,
ellenálló bikák
▶

Sanbull®
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BIKAHIZLALÁS

▶ MIRŐL VAN SZÓ?

Sano Takarmányozási Koncepció

BIKAHIZLALÁS
A bikahizlalás középpontjában a teljesítmény maximalizálás
áll. Magas takarmányfelvétel, nagy napi súlygyarapodás és a
kiváló minőségű vágóhús a legfontosabb előfeltételei annak,
hogy pénzt keressen a bikahizlalással. Ezeknek a céloknak az
elérése az állatok sikerorientált takarmányozását igényli. Ez
azt jelenti, hogy a bikákat megfelelő tápanyagokkal, ásványi
anyagokkal, nyomelemekkel és vitaminokkal kell ellátni a
megfelelő eredmények biztosítása érdekében.
A bikahizlalás optimális menedzselése érdekében a következő
kulcskérdéseket kell megválaszolni:

CÉLOK A BIKAHIZLALÁS SORÁN
Nagy napi tömeggyarapodás
Takarmányozási költségek optimalizálása
Kiváló hasított vágóhús minőség

1.	Hogyan érhető el a legnagyobb súlygyarapodás bikahizlalás során?
2.	Hogyan lehet jó gazdasági eredményt elérni a nevelési
költségek optimalizálásával?
3. Milyen statégiával érhető el az ideális hasított vágóhús
minőség?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek a kérdések
megválaszolásában. A következő oldalakon minden további
információt megtalál a bikák takarmányozási igényeiről.
Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányozási
koncepció által alkalmazott speciális termékeket és
jellemzőiket.

BIKAHIZLALÁS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?

TUDTA? – AMI FONTOS A BIKAHIZLALÁSNÁL
TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶

Az ásványi anyagok, vitaminok, nyomelemek és aktív
hatóanyagok iránti igény kielégítése a jó állategészségügy alapja. Ez képezi a sikeres hizlalás alapját.

Az ideális takarmányhatékonyság érdekében a különböző takarmány komponenseket úgy kell kombinálni, hogy a mikróbák tápanyag ellátása időben biztosított legyen.
▶ A bikahizlalás gazdasági sikeréhez elengedhetetlen a
magas takarmányköltségek feletti jövecelem (IOFC).
▶

TAKARMÁNYOZÁS
A bikák takarmányozása viszonylag egyszerű. A leggyakoribb módszer a bikahizlalásra az úgynevezett
“kukoricaszilázs hizlalás”.

Ennek során a bikák naponta kb. 3-4 kg abraktakarmányt (2-3 kg gabona + 1 kg szójaliszt), 150 g ásványi
takarmányt és ad libitum kukoricaszilázst kapnak.

KÖVETELMÉNYEK A MAGAS TAKARMÁNYFELVÉTELHEZ
A takarmánynak jó illatúnak és ízletesnek kell lennie,
hogy minél többet fogyasszanak belőle az állatok.
▶ Az adagnak “kérődző barátnak” kell lennie, hogy
megelőzze a bendőacidózis és a lábbetegségek
kialakulását, és növelje a takarmányfelvételt.
▶ Segítse elő a bikák ellenállóképességét és anyagcseréjét, illetve biztosítania kell a bendőbaktériumok
számára minden létfontosságú tápanyagot, hogy a
takarmány jól hasznosuljon és a bikák gyorsan
növekedjenek.
▶

A kukoricaszilázsnak a legjobb minőségűnek kell
lennie. Silótartósító adalékanyagok használata
jelentősen javítja a silózási folyamatot, véd a silóbontás utáni esetleges rothadástól, csökkenti a
tápanyagveszteséget a szilázsban, növeli a takarmányfelvételt és javítja a hizlalás eredményét.
▶ Mindig elegendő friss vizet kell biztosítani annak
érdekében, hogy a bikák sok takarmányt vegyenek
fel.
▶

IGÉNYORIENTÁLT TAKARMÁNYOZÁS
A fentebb említett célok elérése legfőképp az állatok
sikerorientált takarmányozását követeli meg. Ez azt
jelenti, hogy a bikákat hatékonyan kell ellátni tápanyagokkal, ásványi anyagokkal, vitaminokkal és
nyomelemekkel a megfelelő eredmények elérése

érdekében. Nagyon fontos a vázrendszer, az izületek és
a körmök megfelelő ellátása aktív hatóanyagokkal:
biotinnal, kénnel és ideális esetben szerves kötésű
nyomelemekkel, cinkkel és rézzel. A bendőkörnyezet
bendőpufferek etetésével is javítható.

TÁPANYAG SZINKRONIZÁCIÓ A BENDŐBEN
A legnagyobb mikrobiális biomassza, és ezáltal a legjobb
bendőteljesítmény is elérhető, ha az adag optimálisan
szinkronizált. Ez azt jelenti, hogy az összes tápanyag
egyidejűleg, változatlan mennyiségben van jelen a
bendőben. A lassan, közepesen és gyorsan lebomló
nyersfehérje, valamint a lassan, közepesen és gyorsan
lebomló energia egyaránt illeszkedik egymáshoz.
Kizárólag kukoricaszilázzsal történő hizlaláskor gyakran
lép fel cukorhiány a bendőben, és ezáltal a gyorsan rendelkezésre álló energia is hiányozni fog a bendőbaktéri-

umoknak. A túl magas keményítő - cukor arány ( > 3 : 1)
által okozott cukorhiány cukor komponensek hozzáadásával orvosolható. Az állatok általában csak nyersfehérjét kapnak abraktakarmányként (extrahált szója /
repce), ezért a gyorsan oldódó fehérje aránya a bendőben gyakran túl alacsony, így a bendő nitrogén egyensúlya egyértelműen negatív lesz. Ennek növelése érdekében, és szem előtt tartva a fehérje koncentrátum megtakarítást, hasznos lehet a takarmányhoz elemi, gyorsan
oldódó nitrogént keverni.
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BIKAHIZLALÁS

▶ TUDTA?

Sano Takarmányozási Koncepció

TAKARMÁNYKÖLTSÉGEK FELETTI JÖVEDELEM (IOFC)
Szinkronizált adaggal és nagyon jól kiegyensúlyozott
tápanyag- és hatóanyag ellátással optimalizálja a
tenyésztési költségeket és a hasított vágóhús minőséget.
Az eredmény optimális biológiai teljesítmény és magas
takarmányköltség feletti jövedelem.

Az IOFC mutatószámát, azaz a takarmányköltségek
feletti jövedelmet, az alábbi képlettel lehet kiszámolni:

IOFC =
napi súlygyarapodás × kilogrammonkénti eladási ár
– állatonkénti napi takarmányköltség

TERMÉKEK BIKAHIZLALÁSHOZ
A MiproBull 250®-et a Sano kifejezetten az aktív
összetevők és tápanyagok optimális biztosításához,
valamint a jobb takarmány hasznosítás érdekében
fejlesztette ki:
A MiproBull 250® kiváló minőségű “ásványi magja”
ásványi anyagok, szerves kötésű réz és cink, biotin és
kén kombinációja, valamint tartalmaz még SANABI+
pufferanyagot, gyorsan elérhető nitrogén vegyületeket
és cukrot.

Emellett a Sano kifejlesztette a Bullengold®-ot és a
Sanbull®-t, kifejezetten az aktív összetevők és tápanyagok optimális biztosítására:
Bullengold®
Prémium ásványi takarmány nagy mennyiségben rendelkezésre álló ásványi anyagok, réz, cink, biotin és
kén, valamint SANABI+ puffer tartalommal.
Sanbull®
Fehérjekoncentrátum, ami nagy mennyiségben tartalmaz magnéziumot, E-vitamint, szelént, B1-vitamint,
cinket és kiválóan hasznosuló ásványi anyagokat.

TAKARMÁNYADAG PÉLDÁK

meg,
Engedje
no
hogy Sa
s
c
á adója
szaktan
na
ot tegye
javaslat
onyny haték
takarmá
z AMTS
ságról a
tával
használa

A Sano kizárólag partnerei részére kínálja az üzemspecifikus IOFC fejlesztését a legújabb amerikai
számítási módszerek használatával (AMTS).
Az amerikai modellen alapuló Sano Adag Kalkuláció 2.0
optimalizálja a hízó teljesítményt és a takarmány
hatékonyságot.

BIKA TMR MIPROBULL®-LAL
1. hízó fázis

2. hízó fázis

3. hízó fázis

Élősúly

250–400 kg

400–500 kg

500–700 kg

Kukoricaszilázs

13 kg

17 kg

19 kg

Szalma / széna

0.2 kg

0.2 kg

0.2 kg

Energia koncentrátum

2 kg

2.3 kg

2.7 kg

Fehérje koncentrátum

0.8 kg

0.8 kg

0.6 kg

MiproBull 250®

250 g

250 g

250 g

Kristall Hefe®

40 g

40 g

40 g

BIKAHIZLALÁS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?

BIKA TMR ÁSVÁNYI TAKARMÁNNYAL
1. hízó fázis

1. hízó fázis

3. hízó fázis

Élősúly

250–400 kg

400–500 kg

500–700 kg

Kukoricaszilázs

13 kg

17 kg

19 kg

Szalma / széna

0.2 kg

0.2 kg

0.2 kg

Energia koncentrátum

1.4 kg

1.7 kg

2.2 kg

Fehérje koncentrátum

1.5 kg

1.5 kg

1.3 kg

Bullengold®

140 g

140 g

140 g

Kristall Hefe®

40 g

40 g

40 g

25

26

BIKAHIZLALÁS –
TERMÉKVONALAK
MIPRO®

ÁSVÁNYI TAKARMÁNY

A Sano Mipro® termékei egyedülállóan innovatív ásványi takarmányok, funkcionális aktív
összetevő kiegészítéssel a bendő szinkronizálásához és a bendő környezet optimalizálásához. Prémium vonalunk sikeres bikahizlalók
részére kínálja mindazt, amire az állatoknak
szüksége van a gazdaságos marhahús termeléshez.
A Mipro® növeli a takarmányfelvételt, serkenti
a bendőfunkciókat, növeli a napi súlygyarapodást és támogatja az állategyészségügyet.

Az ásványi takarmányok a kiegészítő takarmányok egy különleges formája. Ezek főleg
szervetlen alkotórészekből állnak és alkalmasak az ásványi anyag és nyomelem, valamint a vitaminszükséglet kiegészítésére. A
szabadalmaztatott Sano keverési folyamat
optimális homogenitást kínál, és biztosítja
az állatok egyenletes ellátását.

BIKAHIZLALÁS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TERMÉKVONALAK

MIPRO®
Makro B1-vitamin, Cink
elemek E-vitamin,
szelén

Kén

Polifenol Kerasan SANABI+ Cukor
komplex

Nitrogén
vegyületek

Termékelőnyök

Kiváló takarmány
hasznosítás
▶ Kiváló minőségű
hasított vágóhús
▶ Nagy napi
testtömeg
gyarapodás
▶ Egészséges,
ellenálló bikák
▶ Szilárd csülkök
▶

MiproBull
250®

ÁSVÁNYI TAKARMÁNY
Makro
elemek

B1-vitamin, Cink
E-vitamin,
szelén

Kén

Polifenol
komplex

Kerasan

SANABI+

Termékelőnyök

Kiváló minőségű
hasított vágóhús
▶ Nagy napi
testtömeg
gyarapodás
▶ Egészséges,
ellenálló bikák
▶ Szilárd csülkök
▶

Bullengold®

Kiváló minőségű
hasított vágóhús
▶ Nagy napi
testtömeg
gyarapodás
▶ Egészséges,
ellenálló bikák
▶

Sanbull®
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HÚSMARHA TERMÉKEK
SANO TEJPÓTLÓK, KIEGÉSZÍTŐK ÉS ADALÉKANYAGOK ‒ A LEHETŐ LEGJOBB TAKARMÁNYELLÁTÁSHOZ
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TÁPANYAGOKKAL ÉS AKTÍV HATÓANYAGOKKAL
Itatási fázis

AM18
Sűrű és krémes tej
sovány tejporral

MILLI M®
Kolosztrum tej az első
élethétre

MILSAN®
Borjútej a gyors bendőfejlődésért és a biztos
választásért

SANOLAC LILACITRO®
Kiválóan oldódó tejpótló
savkombinációkkal

MEGGI MÜSLI®
A legjobb borjúmüzli a
minőségi borjakért

MEGGI 10®
Biztonságos borjústarter
koncentrátum 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 bendőteljesítményhez húsmarha TMR-be

MEGGI 35®
Kiváló minőségű borjústarter koncentrátum
a minőségi borjakért

MIPROBULL 250®
Sano tápanyagkomplex a kiváló bendőteljesítményhez 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 10®
Biztonságos borjústarter
koncentrátum a minőségi
borjakért

BULLENGOLD®
Ásványi takarmány nagy
teljesítményű hízóbikáknak
a legjobb súlygyarapodásért

SANBULL®
Fehérjekoncentrátum
bikák hizlalásához kiváló
súlygyarapodással

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Itatási fázis

ACIDOSAN®
Tartósítja a borjútejet és véd a
hasmenés ellen

ANTILAXAN®
Aktív hatóanyagok
kombinációja a
borjúkori hasmenés
ellen

Indító fázis

SANOLYTE®
Legjobb elektrolit
kiegészítés borjú
hasmenés esetén

KRISTALL HEFE®
A bendő energiacsomagja az ideális bendőkörnyezethez és a jobb
tápanyag hasznosításhoz

LABACSIL®
Silótartósító szer az
ízletes és kiváló
minőségű fűszenázsért
és kukoricaszilázsért

Bikahizlalás

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

KRISTALL HEFE®
A bendő energiacsomagja az ideális bendőkörnyezethez és a jobb
tápanyag hasznosításhoz

LABACSIL®
Silótartósító szer az
ízletes és kiváló
minőségű fűszenázsért
és kukoricaszilázsért

MULTISAN NEKTAR®
Cukorkomponensek a bendő
szinkronizáláshoz, valamint a
rostok és a nitrogén
hasznosításának
optimalizálásához
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BORJÚ TERMÉKEK
SANO TEJPÓTLÓK, KIEGÉSZÍTŐK ÉS ADALÉKANYAGOK ‒ A LEHETŐ LEGJOBB TAKARMÁNYELLÁTÁSHOZ
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TÁPANYAGOKKAL ÉS AKTÍV HATÓANYAGOKKAL
Föcstej fázis

COTOSAN PLUS®
Föcstejkiegészítő az
egészséges és ellenálló
borjakért

MEGGI MÜSLI®
A legjobb borjúmüzli a
minőségi borjakért

Itatási fázis

LATTECCINO®
Értékessé teszi a tehéntejet és
segíti az ellenállóképességet

MEGGI 35®
Kiváló minőségű borjústarter
koncentrátum a minőségi
borjakért

SANOLAC STARTINO®
Borjútej a metabolikus
folyamatok felgyorsítására

SANOLAC® SPRINT
Savístott tej az intenzív
neveléshez

AM18
Sűrű és krémes tej sovány
tejporral

MILSAN®
Borjútej a gyors bendőfejlődésért a biztos
választásért

SANOLAC LILACITRO®
Kiválóan oldódó tejpótló
savkombinációkkal

MILLI M®
Kolosztrum tej az első
élethétre

MEGGI 35®
Kiváló minőségű borjústarter
koncentrátum a minőségi
borjakért

MEGGI MÜSLI®
Borjústarter a legjobb
bendőfejlődésért

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Föcstej fázis

ACIDOSAN®
Tartósítja a borjútejet és véd a
hasmenés ellen

ANTILAXAN®
Aktív hatóanyagok
kombinációja a borjúkori
hasmenés ellen

Itatási fázis

SANOLYTE®
Legjobb elektrolit kiegészítés
borjú hasmenés esetén

ACIDOSAN®
Tartósítja a borjútejet és véd a
hasmenés ellen

SANOLYTE®
Legjobb elektrolit kiegészítés
borjú hasmenés esetén

ANTILAXAN®
Aktív hatóanyagok
kombinációja a borjúkori
hasmenés ellen

ÜSZŐ 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®
Szaporodásbiológiai serkentő

MEGGI GROWER 100HP®
Teljes értékű takarmány
növendék üszők részére

LABACSIL®
Silótartósító szer az ízletes és
kiváló minőségű fűszenázsért
és kukoricaszilázsért
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TEJELŐ TEHÉN TERMÉKEK
SANO MIPRO® – A TÖKÉLETES MEGOLDÁS FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÁSVÁNYI TAKARMÁNYRA,
KEVERT ADAGOKHOZ A LEGJOBB BENDŐTELJESÍTMÉNNYEL
Szárazonálló fázis

MIPRO PREN 250®
Ellési bénulás megelőzésére szárazonálló teheneknél

MIPRO PREN 400®
Ellési bénulás megelőzésére és a legjobb rosthasznosításért szárazonálló
teheneknél

Ellés

Laktáció

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

PROFISAN®
Kiemelkedő
teljesítményű tejelő
tehenek részére

TOPSAN®
A legjobb
teljesítményű tejelő
tehenek részére

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

PRENATA 50®
Szárazonálló TMR
kiegészítésére

CAMISAN®
Nagy teljesítményű
tejelő tehenek
részére

PROFISAN®
Kiemelkedő
teljesítményű tejelő
tehenek részére

TOPSAN®
A legjobb
teljesítményű tejelő
tehenek részére

Ellés

Laktáció

BOVIFIT SC®
Fitneszital tehenek
részére ellés után

CAMISAN®
Nagy teljesítményű
tejelő tehenek
részére

Ellés

Laktáció

STIMUDIGEST®
Étvágyfokozó a
bendő stimulálására
és az anyagcsere
aktiválására

DEXTROFAT® RAPS,
DEXTROFAT PROTECT®
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 bendőszinkronizáláshoz és a bendő
anyagcsere
optimalizálásához

FERTISAN®
Szaporodásbiológia
serkentő

LINAMIN
Lenmag és aminosavak a jobb szaporodásbiológiáért,
több tejért és
tejfehérjéért

LABACSIL®
Az ízletes és kiváló
minőségű szenázsért
és kukoricaszilázsért

KRISTALL HEFE®
Energiacsomag az
aktív
bendőműködésért

STIMUDIGEST®
Étvágyfokozó a
bendő stimulálására
és az anyagcsere
aktiválására

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Szárazonálló fázis

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

LINOMILK®
Energiacsomag az
optimális laktációs
starthoz

MULTISAN NEKTAR®
Cukorkomponensek
a bendőszinkronizáláshoz és a bendőanyagcsere
optimalizálásához

FERTISAN®
Szaporodásbiológiai
serkentő

LABACSIL®
Az ízletes és kiváló
minőségű szenázsért
és kukoricaszilázsért

KRISTALL HEFE®
Energiacsomag az
aktív
bendőműködésért

LINAMIN
Lenmag és aminosavak a jobb szaporodásbiológiáért,
több tejért és
tejfehérjéért

Sano – Modern Takarmányozás Kft.
2949 Csém, Külterület 069/6. hrsz.
+36 34 556 700
sano@sano.hu
www.sano.hu

Kövess minket:

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK A HATÉKONY
BIKAHIZLALÁSHOZ ÉS TAKARMÁNYOZÁSHOZ
KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK BIKABORJÚ NEVELÉSHEZ
Bikaborjú nevelés

Intenzív

Alap

Itatási idő

6 hét

6 hét

Itatási mennyiség

2 × 3 l / nap

2 × 3 l / nap

Tejpótló koncentráció

160 g/l

≥ 125 g/l

Tejpótló fogyasztás

35–40 kg tejpótló/állat

25–30 kg tejpótló/állat

Napi súlygyarapodás
(teljes bikaborjú nevelés során 80–200 kg)

> 1,100 g

> 900 g

Elhullás

< 3%

< 3%

Szilárdtakarmány felvétel (borjú TMR)

ad libitum

ad libitum

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK BIKAHIZLALÁSHOZ
Húsmarha
Napi súlygyarapodás (200 kg-os élősúlytól)

> 1,300–1,500 g (fajtától függően)

Hús besorolás

E vagy U (Húshasznú szimentáli, hibrid)

Zsír besorolás

2–3

Elhullás

< 1%

Elsődleges cél a takarmányköltségek feletti jövedelem (IOFC) maximalizálása:
Takarmányköltség feletti jövedelem = Értékesítés vagy vágás haszna minusz takarmányozási költségek
IOFC számítás = napi súlygyarapodás × kilogrammonkénti eladási ár – állatonkénti napi takarmányköltség

SIKERES TAKARMÁNYKÖLTSÉG MENEDZSMENT: ADAG KALKULÁCIÓ 2.0
A JOBB TAKARMÁNY HATÉKONYSÁGHOZ ÉS A MAGASABB HIZLALÁSI TELJESÍTMÁNYHEZ –
KERÜLJÖN KÖZELEBB A VALÓSÁGHOZ A SANO-VAL!
Tájékozódjon az amerikai takarmányelemzések és adag kalkulációk előnyeiről és Sano szaktanácsadója javaslatai alapján javítson a termelési eredmányein. Az amerikai módszerek szerinti
takarmányelemzés különböző tápanyagok emészthetőségének meghatározásával, és a rákövetkező
adagkalkulációval ,a program sokkal precízebben képes megbecsülni a bendő és a vékonybél tényleges emésztési folyamatainak állapotát a dinamikus számításnak köszönhetően.
Az amerikai módszer előnyei tisztán láthatóak:
▶
▶
▶

Pontosabb takarmány vizsgálat az amerikai CNCP elemző rendszerrel
Precízebb adagszámítás az AMTS dinamikus kalkulációs programmal
Magasabb takarmányköltségek feletti jövedelem (IOFC) a tápanyagok optimális felhasználásának köszönhetően.

20190809

Ha érdeklődik az AMTS Adag Kalkuláció 2.0 iránt, kérjük vegye fel a kapcsolatot Sano szaktanácsadójával.
Időpont egyeztetéshez kérjük írjon nekünk a sano@sano.hu e-mail címre.
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