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Sano Takarmányozási Koncepció

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

PRÉMIUM TERMÉKVONAL
Vemhesség

Szoptatás
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SUSAN TRAG®

SUSAN LAC®

SUSAN LAC®
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PROFI TERMÉKVONAL
Vemhesség

Szoptatás

Ivarzás

SAUENGOLD TRAG®

FASERSAN TRAG®

SAUENGOLD LAC®

SAUENGOLD LAC®

Hatóanyag koncentrátum
tenyészkocáknak és kocasüldőknek

Biztonság vemhes kocáknak

Növeli a koca tejtermelését

Javítja a szaporodásbiológiát

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SANENERGY®

CELLUSAN 70®

SUSAN BOOSTER®

FERTISAN®

Energiabomba a kocatakarmányban

Természetes nyersrost
koncentrátum

Javítja a takarmány
emészthetőségét

Szaporodásbiológiai aktivátor

SANOCID®

STABILOSAN®

MYCOSAN®

SUSAN® MULTIVITAL

Savkombináció malacoknak,
hízóknak és kocáknak

Vitaminok és nyomelemek
kombinációja a nagy
teljesítményért és az erős
szívért

Semlegesíti a mikotoxinokat a
takarmányban

Ivarzást stimuláló kiegészítő
takarmány
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Sano Takarmányozási Koncepció

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

TEJPÓTLÓ
Szopós fázis

SANAMMAT F®

SANAMMAT PUDDINO®

Univerzális tejpótló takarmány
szopósmalacoknak

Ízletes puding malacoknak az
egyöntetű növekedésért

PRÉMIUM TERMÉKVONAL
Szopós fázis

Választás

Malacnevelés 1

BONNI-M® 3 PELLET

PREKERN® 4 BRÖSEL

SUGGI® FORTE 3

Granulált bonbon szopósmalacok számára a tej mellé

Magas fehérjetartalmú
prestarter koncentrátum

Kiváló minőségű fehérjekomponensek a
malacstarterhez

Malacnevelés 2

SUSAN FERKEL
PREMIUM®
Kiváló minőségű ásványi
anyagok malacneveléshez

PROFI TERMÉKVONAL
Szopós fázis

BONNI-M® FORTE
Tejből készült bonbon
szopósmalacoknak tej mellé

Választás

BONNIKERN®
F-MILCH
Teljes értékű malac prestarter

Malacnevelés 1

Malacnevelés 2

PREKERN® FORTE 3

SUGGI®

FERKELGOLD®

Biztos prestarter koncentrátum
az egészséges malacokért

10% koncentrált erő a
malacindító takarmányhoz

Növekedés fokozó malacneveléshez

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SUSAN BOOSTER®

SANOCID®

STABILOSAN®

CELLUSAN 70®

PIGLOBIN®

Javítja a takarmány
emészthetőségét

Savkombináció malacoknak,
hízóknak és kocáknak

Magas teljesítmény és erős szív

Természetes nyersrost
koncentrátum

Hatóanyag koncentrátum
újszülött malacoknak
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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, amik elé a takarmánygyártó
cégek kerülnek. Egyfelől fenntartható,
gazdaságos malacelőállításra van szükség, másfelől viszont kérdéses, hogyan
lehet hasznosítani a legfrissebb takarmányozási és fiziológiai megállapításokat, hogyan lehet helyes döntéseket
hozni az adag tervezésnél és az állatjólétnél. A kocák és malacok teljesítménye folyamatosan növekszik, ezért a
tápanyagok, vitaminok, nyomelemek,
aminosavak és aktív hatóanyagok szükséglet alapú ellátása ma sokkal fontosabb, mint valaha. Profitáljon termékeinkből és funkcionális aktív összetevő
komplexeinkből, kifejezetten sertések
takarmányozásához kifejlesztve, operatív céljai megvalósításához.

Az állatjólétre, a műtrágya használatára,
a hatékonyságra és a gazdaságosságra
vonatkozó követelmények egyre szigorodnak, ezért hozzáértő, kompetens
kapcsolatot igényelnek, aki odafigyel
minden fontos pontra. A műtrágya használati szabályoknak megfelelően a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a nitrogén- és foszfor-kibocsátást. Vemhes kocák esetén a nyersrost
tartalmat és nyersrost forrásokat optimálisan kell a takarmányadagba illeszteni. A választott és növendék malacoknak egészségesnek kell maradniuk és
nagy napi tömeggyarapodást kell elérniük. Profitáljon a Sano tanácsadói koncepciójából a fenntartható és sikeres
malacnevelés érdekében.

A malacelőállításban nagyobb mértékű
hatékonyságnövelés lehetséges, és szükséges is annak érdekében, hogy gazdasági sikereket érjen el hosszú távon.
Profitáljon az Ön egyedi igényére és
operatív lehetőségeire szabott termékeinkből, az innovatív tanácsadói koncepciónkkal és az elért eredmények fenntartható ellenőrzésével egyetemben.
Megmutatjuk hogyan lehet hosszú távon
felülkerekedni az üzleti és termelési
kihívásokon, és hogyan tud minél több
malacot értékesíteni (kocánként, évente), miközben fenntartja a legmagasabb
szintű állattartási és egészségügyi színvonalat.

6

FIALÁS
ELŐKÉSZÍTÉS
VEMHESSÉG

SZOPTATÁS

IVARZÁS ÉS
KORAI VEMHESÜLÉS
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A TENYÉSZKOCÁK
TELJESÍTMÉNY FÁZISAI
IVARZÁS ÉS KORAI VEMHESÜLÉS

VEMHESSÉG

1.	Hogyan lehet a kocák ivarzását a
lehető legjobban stimulálni?
2.	Hogyan lehetséges a lehető legtöbb
megtermékenyített petesejt
előállítása?

1.	Hogyan lehetséges, hogy a kocák
nyugodtak maradjanak csoportos
elhelyezés esetén?
2.	Hogyan lehet egységes, egyöntetű
almokat elérni magas születési
súllyal?

ELLÉS ELŐKÉSZÍTÉS

SZOPTATÁS

1.	Hogyan érhető el gyors és könnyű
fialás sok élve született malaccal?
2.	Milyen statégiák vannak az MMA
betegségek megelőzésére?

1.	Hogyan érhető el magas tejtermelés a
malacok kiváló fejlődéséhez, a koca
súlyveszteségének lehető legalacsonyabb szinten tartása mellett?
2.	Milyen stratégiával lehet magas
választási súlyt elérni?
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TAKARMÁNYOZÁSI KONCEPCIÓ ÁTTEKINTÉS

▶ TUDTA?

Sano Takarmányozási Koncepció

KOCA TAKARMÁNYOZÁSI KONCEPCIÓ
Takarmány mennyiség kg/nap
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

A

1

B

0

3.0 kg speciális
ivarzási
takarmány
vagy
2.5 kg szoptatós
takarmány

4.5 kg vemhes
takarmány
vagy
3.5–4.0 kg
szoptatós
takarmány

Kb. 2.5 kg vemhes takarmány

Kb. 4.0 kg
vemhes takarmány

26 (30) MJ ME nyáron (télen)
45–50 MJ ME

Vemhességi nap
–5

0
Inszeminálás
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23

85

Ivarzás

Vemhesség

A: SPECIÁLIS IVARZÁSI TAKARMÁNY
A szoptatási fázis alatt a kocáknak magasabb a testtömegkilogrammonkénti tejhozama és tejzsírtartalma, mint a
teheneknek. Az anyagcseréjük leterhelt, a kocák elveszítik a
test alkotórészeit: különösen zsírt, ásványi anyagokat, vitaminokat és nyomelemeket. Ezeket a veszteségeket a választás
után kell újratölteni. Erre a célra kiválóan alkalmas egy speciális választási takarmány etetése.
Speciális ivarzási takarmányra vonatkozó követelmények:
▶ Magas energiatartalom alacsonyabb lizin- és fehérjetartalommal a testzsír felépítéséhez
▶ Magas zsírtartalom jó zsírsav összetevőkkel (linolsav) a
petesejtek minőségének javítása érdekében
▶ Jó ásványi anyag ellátás a csontvelő újratöltéséhez
(szoptatós ásványi takarmány)
▶ Elegendő mennyiségű vitamin- és nyomelem ellátás az
ivarzás és tüszőérés elősegítésére (szoptatós ásványi
takarmány)

PÉLDARECEPTÚRA SPECIÁLIS IVARZÁSI TAKARMÁNYHOZ
Összetevő %

PRÉMIUM

PROFI

Árpa

42.0

42.0

Búza

25.0

25.0

Kukorica

15.0

15.0

Szójaliszt (44% XP)

12.0

12.5

Szójabab olaj

2.0

2.0

–

3.5

4.0

–

Sauengold Lac®
SUSan Lac®

A működési helyzettől függően keverjen a speciális ivarzási
takarmányba 0,5% Fertisan®-t, 0,2-0,5% SanoCid®-et,
0,5% StabiloSan®-t, 0,1% SUSan Booster®-t.

TAKARMÁNYOZÁSI KONCEPCIÓ ÁTTEKINTÉS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?
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Takarmány mennyiség kg/nap
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

C

1
0

3.0–3.5 kg szoptatós és
vemhes takarmány
50-50 % -os arányban
vagy
2.5 kg szoptatós
takarmány

3.0–3.5 kg szoptatós és
vemhes takarmány
50-50 % -os arányban
vagy
2.0 kg szoptatós
takarmány
0

108
Átköltöztetés

113

5.5 kg felnőtt
kocák

4.5 kg felnőtt
kocák

Növelje a takarmánymennyiséget ad
libitum szintre

4.5 kg
kocasüldők

3.5 kg
kocasüldők

A teljes takarmánymennyiség függ a
genetikától, a kilogrammonkénti tápanyag-tartalomtól és az alom méretétől

3

8

118

123
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Fialást követő napok
Választás

Fialás
Ellés előkészítés

Szoptatás

B: KORAI VEMHESÜLÉS

C: LAKTÁCIÓS HIPERTERMIA

A megtermékenyítés után egy héttel a takarmány mennyiségét
két hétig meg kell növelni testkondíciótól függően. A kocáknak
kiváló minőségű fehérjére és aminosavakra van szükségük.
Ezalatt a fázis alatt a megtermékenyített petesejteknek érintkeznek a méhfallal és kialakul a méhlepény és a köldökzsinór.
Minél jobb a kapcsolat az anyai szervezet és a növekvő magzatok között, annál jobb az ellátásuk – a magas születésű súlyú
malacokért és az egyöntetű almokért. Ezért a megtermékenyítést követő 7. naptól a 23. napig etessen naponta 4,5 kg vemhes takarmányt vagy 3,5-4,5 kg szoptatós takarmányt. A megtermékenyítéstől számított három héten belül minden kocának el kellene érnie a 3. szintű testkondíciót (BCS).

A fialást követő 8. naptól sok kocánál megfigyelhető emelkedő
testhőmérséklet (laktációs hipertermia) az intenzív anyagcsere
következtében, ami redukált takarmányfelvételt eredményez.
Könnyítsen a kocákon és előzze meg a laktációs hipertermiát
azáltal, hogy a fialást követő 9. és 10. napon kocánként 1 kilogrammal csökkenti a napi takarmánymennyiséget az alábbi
takarmányozási javaslat alapján:
▶ Kocasüldőknek 3,5 kg szoptatós takarmány
▶ Felnőtt kocáknak 4,5 kg szoptatós takarmány
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IVARZÁS ÉS KORAI VEMHESÜLÉS

▶ MIRŐL VAN SZÓ?

Sano Takarmányozási Koncepció

IVARZÁS ÉS
KORAI VEMHESÜLÉS
Az ivarzási időszak alatt 4-7 napon belül kell a kocákat sikeresen termékenyíteni. Ebben az időben sok termékeny petesejtnek kell rendelkezésre állnia a nagy almok érdekében.
Az ivarzás és a korai vemhesülés szakaszában az optimális
menedzsment érdekében a következő kulcskérdésekre kell
válaszolni:

1.	Hogyan lehet a kocák ivarzását a lehető legjobban
stimulálni?
2.	Hogyan lehetséges a lehető legtöbb megtermékenyített
petesejt előállítása?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések megválaszolásában. A következő oldalakon minden további információt megtalál a kocák takarmányozási igényeiről. Emellett
természetesen megtalálja a Sano takarmányozási koncepció
által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.

CÉLOK AZ IVARZÁS ÉS A KORAI VEMHESÜLÉS SZAKASZÁBAN
Jól észlelhető és egyértelmű ivarzás
Nagy számú termékenyíthető petesejt

IVARZÁS ÉS KORAI VEMHESÜLÉS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?
GEWUSST WARUM

TUDTA? – AMI FONTOS AZ IVARZÁS ÉS A
KORAI VEMHESÜLÉS SZAKASZÁBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
A kiváló termékenység érdekében a kocáknak jó
vitamin és nyomelem ellátásra van szükségük.
▶ Megtermékenyítés után egy héttel a takarmány
mennyiségét meg kell növelni két hétig, annak
érdekében, hogy ösztönözzük a megtermékenyített
▶

▶

petesejt beágyazódását és a méhlepény kialakulását.
A megtermékenyítés után három héttel az összes
kocának el kell érnie a 3-as szintű testkondíós
indexet (BCS).

A CÉLZOTT TAKARMÁNYOZÁS JAVÍTJA A TERMÉKENYSÉGET
Az ivarzás alatt fontos a kocák termékenységet elősegítő vitaminokkal, nyomelemekkel és sok energiával
történő ellátása. A választás utáni első négy hétben
takarmányozással lehet szabályozni a következő alom
malacszámát, csak úgy mint egyöntetűségüket és
születési súlyukat. Az ideális takarmányozás biztosításához adjon az állatoknak naponta 2,5 kg szoptatós
takarmányt vagy 3 kg speciális ivarzási takarmányt a
választástól kezdve a megtermékenyítés utáni 1. héttel
bezárólag. A kocasüldőknél általában 12-18 termékenyíthető petesejt képződik. Ez a szám emelkedik az
1-3. ivarzásig, ezért a kocasüldőket tanácsos csak a 3.
ivarzástól fedeztetni. A felnőtt kocáknál általában 20-24
petesejt képződik. Ez a magyarázat arra, hogy a kocasüldőknél miért kisebb az alom. Összességében a megtermékenyített petesejtek kb. 60%-a elhal fialás előtt.
(1. ábra).

SanEnergy®
Könnyen emészthető zsírból, nagy mennyiségben rendelkezésre álló keményítőből és cukorból álló koncentrált energiát tartalmaz. Ezáltal az energia koncentrációja 0,6 MJ ME mértékkel növelhető takarmány kilogrammonként.
SUSan Lac®
Fertisan® aktív hatóanyag komplexet tartalmaz, amit a
Sano kifejezetten a termékenység támogatása érdekében fejlesztett ki. Biztosítja a kocák cink, mangán, szelén és E-vitamin ellátását. Ezen kívül a termék tartalmaz L-karnitint az energia-anyagcsere javítása és a
petesejt képződés érdekében.
Sauengold Lac®
Fertisan® aktív hatóanyag komplexet tartalmaz, amit a
Sano kifejezetten a termékenység támogatása érdekében fejlesztett ki. Biztosítja a kocák cink, mangán, szelén és E-vitamin ellátását.

1. ábra: A malacveszteségek 60%-a a malacok megszületése előtt történik. (Christiansen, 2005)
Termékeny petesejtek
20

15
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5

0
Termékeny
petesejt

Megtermékenyített
petesejt

Beágyazódott
petesejt

Embrió

Élve született
malac

Választott
malac

Értékesített
malac
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IVARZÁS ÉS KORAI VEMHESÜLÉS –
TERMÉKEK
PRÉMIUM

PROFI

A Sano prémium kocatakarmányozási koncepciója innovatív termékeket biztosít a kiváló termékenységhez. A termékek könnyen elérhető
hatóanyagok és tápanyagok kombinációjából
állnak, melyek elősegítik a termékeny petesejtek érését és méhfalba ágyazódását.
A Sano prémium koncepciója a rendkívül termékeny genetikákhoz biztosítja mindazt, amire
az állatoknak szüksége van a nagyon nagy
almokhoz.

A Sano profi kocatakarmányozási koncepciója bevált termékeket biztosít a jó termékenységhez. A termékek aktív hatóanyagok
és tápanyagok kombinációjából állnak,
melyek elősegítik a termékeny petesejtek
érését és méhfalba ágyazódását.
A Sano profi koncepciója tenyészkocáknak
biztosítja mindazt, amire az állatoknak
szüksége van a nagy almokhoz.

IVARZÁS ÉS KORAI VEMHESÜLÉS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TERMÉKEK

PRÉMIUM: SUSAN LAC®
Kiváló minőségű hatóanyag kombináció szoptatós kocáknak
Ásványi
anyagok,
nyomelemek és
vitaminok

SanAmin®:
lizin,
metionin,
treonin

Triptofán: a 4. L-karnitin Probiotiesszenciális
kumok és
aminosav
prebiotikumok

Stabilo FertiSan®
san®

AromiTermékSchwein® előnyök

Kiváló
szaporodásbiológia
▶ Egyértelmű
ivarzás
▶ Alacsony
visszaivarzási
arány
▶ Sok malac
▶ Hosszú
hasznos
élettartam
▶

SUSan Lac®

PROFI: SAUENGOLD LAC®
Növeli a szoptatós kocák tejtermelését
Kiváló
szaporodásbiológia
▶ Egyértelmű
ivarzás
▶ Alacsony
visszaivarzási
arány
▶ Sok malac
▶

Sauengold
Lac®

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK: SANENERGY®
Energiabomba a kocatakarmányban
Ostyaliszt

Savópor és Növényi
dextróz
zsír

Élő élesztő

L-karnitin

Stabilo
San®

Aromi
Schwein®

Termékelőnyök

Kiváló
szaporodásbiológia
▶ Sok malac
▶ Hosszú
hasznos
élettartam
▶

SanEnergy®
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VEMHESSÉG

▶ MIRŐL VAN SZÓ?

Sano Takarmányozási Koncepció

VEMHESSÉG
A vemhesség fázisában a kocákat optimális fizikai állapotban
kell tartani a takarmány tápanyagaival. A kocában növekvő
nagy almok a lehető legjobb tápanyagellátást igénylik. A
kocáknak nagy almot kell a világra hozniuk egyformán magas
születési súlyú malacokkal. Ebben a fázisban fontos, hogy
megakadályozzuk a székrekedés kialakulását, és megteremtsük az emésztrendszer alapját a nagy mennyiségű takarmányfelvételhez. Fontos, hogy a kocák nyugodtak maradjanak
csoportos tartás esetén is.

CÉLOK A VEMHESSÉG SZAKASZÁBAN
Sok egyöntetű malac
Jó kocakondíció
Magas születési súly

Ezért a vemhesség szakaszában az optimális menedzsment
érdekében a következő kulcskérdésekre kell válaszolni:
1.	Hogyan lehetséges, hogy a kocák nyugodtak legyenek
csoportos elhelyezés esetén?
2.	Hogyan lehet egységes, egyöntetű almokat elérni magas
születési súllyal?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések megválaszolásában. A következő oldalakon minden további információt megtalál a kocák takarmányozási igényeiről. Emellett
természetesen megtalálja a Sano takarmányozási koncepció
által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.

VEMHESSÉG

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?

TUDTA? –
AMI FONTOS A VEMHESSÉG SZAKASZÁBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
Az istállóhőmérséklet befolyásolja a kocák szükségleteit: 1 °C fokkal hidegebb 1 MJ ME többletet jelent
/ koca / nap.
▶ A nyersrost fontos az emésztéshez és az MMA profilaxishoz. A különböző nyersrost összetevők tulajdonságai jelentősen eltérnek egymástól.
▶

Aminosavak hozzáadásával takarmányfehérje
takarítható meg és javítható a nitrogén-hatékonyság.
▶ L-karnitin elősegíti az energia anyagcserét és javítja
az embrió növekedését.
▶

A SZÜLETÉSI SÚLY NÖVELÉSE
A vemhesség 23. és 85. napja között adjon az állatoknak kb. 2,5 kg vemhes koca takarmányt naponta, a környezeti hőmérséklet függvényében (26 MJ ME nyáron,
30 MJ ME télen). A kocáknak 1 MJ ME energiával többre
van szüksége 1 °C fokkal alacsonyabb istállóhőmérséklet esetén.
A vemhesség 85. és 108. napja között növelje a takarmánymennyiséget kb. 4 kg / napra (kb. 45-50 MJ ME).
Ez pozitív hatással van a malacok születési súlyára, valamint javítja a malacok egészségét és napi testtömeg
gyarapodását a nevelési fázisban. Minél nagyobbak a
malacok születéskor, annál alacsonyabb a szopósmalac veszteség.

NYERSROST
Fontos, hogy a vemhes kocák elegendő mennyiségű
nyersrostot kapjanak:
▶ A nyersrost telíti a kocákat és optimalizálja az
emésztést.
▶ A nyersrost megakadályozza a székrekedést és a
hasmenést
▶ A nyersrost fenntartja az emésztőrendszer térfogatát,
és így megteremti az alapot a fialás utáni magas
takarmányfelvételnek.

A lignocellulóz rendelkezik a legmagasabb vízmegkötő
képességgel, és nem tartalmaz kalciumot és mikotoxinokat sem. Ezért a lignocellulóz nagyon jól alkalmazható (2. ábra). Szintén jól alkalmazható a kiváló minőségű, különböző nyersrost forrásokból száramazó rostkeverék. A megfelelő vízellátás nagyon fontos a vemhesség teljes szakaszában. Az MMA megakadályozása
érdekében a takarmányban lévő bázistöbbletnek a
lehető legnegatívabbnak kell lennie. Minél magasabb a
bázistöbblet a takarmányban, annál magasabb a vizelet
pH-értéke, és ezáltal a vizeletben lévő csíratartalom is.
Ez növeli a hüvelyfolyás és az MMA kockázatát, ezáltal
csökken a malacok túlélési aránya.
2. ábra: Lignocellulóz mutatja a legjobb vízfelvevő
képességet (VFK)
VFK
8
7
6
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4
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A Sano által javasolt takarmányozási koncepció szerint
a vemhes kocák takarmányában az ajánlott nyersrost
tartalom 7%, egészen a várható fialás előtti első hétig.
Alternatívaként garantálni kell a kocánkénti napi minimum 200 g nyersrost fevételét.
A megfelelő nyersrost forrásra az alábbi követelmények
vonatkoznak:
▶ A magas vízmegkötő kapacitás biztosítja a telítettséget, optimalizálja az emésztést és megakadályozza
a székrekedést.
▶ Az alacsony (vagy nulla) kalciumszint hozzájárul a
kevés bázistöbblethez, ami hatékonyan akadályozza
meg az MMA-t.
▶ A nyersrost forrás nem tartalmazhat mikotoxinokat.

2
1
0
Búzakorpa

Zöldliszt

Répaszelet

Lignocellulóz
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VEMHESSÉG

▶ TUDTA?

Sano Takarmányozási Koncepció

AMINOSAVAK
A takarmányban lévő fehérjetartalom csökkentése
olyan ásványi takarmány felhasználásával történik, ami
nagyobb mennyiségben tartalmaz kristályos aminosavakat. Az egyes első korlátozó aminosavak etetésének
előnyei a következők:
1.	Az aminosav minta jobban illeszkedik a kocák szükségleteihez. A három esszenciális aminosav ‒ a
lizin, a metionin és a treonin ‒ a vemhes kocák első
korlátozó tényezői. Ezeknek az aminosavaknak a
hozzáadása javítja a takarmány fehérjeminőségét
és ezáltal a születendő malacok tápanyagellátását
is. Ez biztosítja az alapot az egyöntetűen nagy almokhoz és a magas születési súlyhoz.
2.	Míg a fehérje (például szójadarából) magas bázistöbblettel rendelkezik, a kéntartalmú metionin
aminosavnak pedig savanyító hatása van. Ily módon az aminosavak hozzájárulnak a takarmányban
lévő bázisfelesleg csökkentéséhez.
3.	Az L-karnitin vitaminszerű anyag, ami fontos szerepet játszik a kocák sejtjeiben történő energia átalakulásban. Az anyagcsere L-karnitint képes előállítani metioninból és magából a lizinből. Azonban
L-karnitin hozzáadása a takarmányhoz bizonyítottan segíti az anyagcserét, hogy több metionin és
lizin álljon rendelkezésre az embrió növekedéséhez,
és hogy közvetlenül támogassa a kocák energia
anyagcseréjét.

A Sano olyan termékeket fejlesztett ki a vemhesség
szakaszában gyakran előforduló kihívásokra reagálva,
amelyek tartalmazzák a leírt egészségügyi és
növekedést elősegítő összetevőket:
Cellusan70®
Lignocellulózt tartalmaz és ezért magas, 70%-os nyersrost tartalommal rendelkezik. Vízmegkötő képessége
800%. A termék mikotoxin mentes és bázis semleges.
SUSan Trag®
Több savas összetevőt tartalmaz ‒ beleértve a monokalcium-foszfátot ‒ és így hatékonyan akadályozza meg
az MMA-t. A lizin, metionin és treonin esszenciális aminosavakkal a SUSan Trag® jelentősen alacsonyabb
fehérjetartalmú keveréket alkot, ugyanakkor elősegíti a
születendő malacok fejlődését. A termék L-karnitin tartalma kifejezetten az energia anyagcsere támogatására
szolgál ‒ így biztosítva az alom optimális ellátását.
Sauengold Trag®
Több savas összetevőt tartalmaz ‒ beleértve a monokalcium-foszfátot ‒ és így hatékonyan akadályozza meg
az MMA-t. A lizin, metionin és treonin esszenciális aminosavakkal a Sauengold Trag® jelentősen alacsonyabb
fehérjetartalmú keveréket képez, ugyanakkor elősegíti
a születendő malacok fejlődését.

Sano Takarmányozási Koncepció

VEMHESSÉG

▶ TUDTA?
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VEMHESSÉG – TERMÉKEK
PRÉMIUM

PROFI

A Sano prémium kocatakarmányozási koncepciója innovatív termékeket biztosít a kiváló termékenységhez. A termékek könnyen elérhető
hatóanyagok és tápanyagok kombinációjából
állnak, melyek javítják a koca ellenállóképességét és a malacok növekedését a méhben.
A Sano prémium koncepciója tenyészkocáknak
biztosítja mindazt, amire a vemhes állatoknak
szüksége van a nagyon nagy almokhoz.

A Sano profi kocatakarmányozási koncepciója bevált termékeket biztosít a jó termékenységhez. A termékek aktív hatóanyagok
és tápanyagok kombinációjából állnak,
melyek javítják a koca ellenállóképességét
és a malacok növekedését a méhben.
A Sano profi koncepciója tenyészkocáknak
biztosítja mindazt, amire az állatoknak
szüksége van a nagy almokhoz.

VEMHESSÉG

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TERMÉKEK

PRÉMIUM: SUSAN TRAG®
Kiváló minőségű hatóanyag kombináció vemhes kocáknak
Ásványi
SanAmin®:
anyagok, lizin,
nyommetionin
elemek és
vitaminok

Treonin: a 3. L-karnitin
esszenciális
aminosav

Fertisan®

AromiSchwein®

Cellusan
70®

Termékelőnyök

Kiváló szaporodásbiológia
▶ Kiváló ellenállóképesség
▶ Sok malac
▶ Magas születési
súly
▶ Stabil alapok
▶

SUSan Trag®

PROFI: SAUENGOLD TRAG®
Aktív hatóanyag kombináció vemhes tenyészkocáknak és kocasüldőknek
Kiváló szaporodásbiológia
▶ Sok malac
▶ Magas születési
súly
▶ Stabil alapok
▶

Sauengold
Trag®

PROFI: FASERSAN TRAG®
Biztonság vemhes kocáknak
Kiváló szaporodásbiológia
▶ Sok malac
▶ Magas születési
súly
▶ Stabil alapok
▶ Egészséges
tenyészkocák
▶

Fasersan
Trag®

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK: CELLUSAN 70®
Természetes nyersrost koncentrátum a kiváló emésztésért
Nyersrost
tartalom

Vízmegkötő
képesség

Alap semleges

100%-ban
mikotoxin mentes

Termékelőnyök

Egészséges tenyészkocák
▶ Könnyű ellés
▶ Kiváló takarmányértékesítés
▶

70%
Cellusan 70®

800%
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FIALÁS ELŐKÉSZÍTÉS

▶ MIRŐL VAN SZÓ?

Sano Takarmányozási Koncepció

FIALÁS ELŐKÉSZÍTÉS
A fialás előkészítés szakaszában a koca takarmányozását az
optimális ellési folyamatokhoz kell igazítani, figyelembe véve a
koca és az újszülött malacok egészségét.
Ebben a fázisban fontos:
1. kalcium mobilizáció képzés a kocákban
2. bélaktivitás elősegítése
3. a hiányos fermentáció megakadályozása a bélben
A gyakorlatban a laktációs takarmányt gyakran röviddel a fialás előtt kezdik el adni a kocáknak technikai okokból. A magas
fehérje- és kalciumtartalomnak, valamint az alacsonyabb
nyersrost koncentráció miatt a szoptatós takarmány csak
nagyon korlátozott mértékben teljesíti a fialási takarmányra
vonatkozó követelményeket. Lehetséges következmények
lehetnek: székrekedés, MMA beteségek, több fialási nehézség,
megnövekedett malacveszteség.

CÉLOK A FIALÁS ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZÁBAN
Sok élve született malac
Gyors és könnyű ellés
MMA elkerülése

A fialás előkészítés szakaszában az optimális menedzsment
érdekében a következő kulcskérdésekre kell válaszolni:
1.	Hogyan érhető el gyors és könnyű fialás sok élve született
malaccal?
2.	Milyen statégiák vannak az MMA betegségek megelőzésére?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések megválaszolásában. A következő oldalakon minden további információt megtalál a kocák takarmányozási igényeiről. Emellett
természetesen megtalálja a Sano takarmányozási koncepció
által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.

Sano Takarmányozási Koncepció

FIALÁS ELŐKÉSZÍTÉS

▶ TUDTA?

TUDTA? – AMI FONTOS A FIALÁS
ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZÁBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
Még az előkészítőben lévő vemhes kocáknak is megfelelő mennyiségű nyersrostra van szükségük.
▶ Minél alacsonyabb a bázistöbblet a takarmányban,
annál alacsonyabb a vizelet pH értéke, és ezáltal a
masztitisz és a méhgyulladás kockázata.
▶ Az antioxidáns E és C vitaminok erősítik az immunrendszert, növelik a betegségekkel szembeni
▶

ellenállóképességet és támogatja a gyors fialási
folyamatot.
▶ Etessen 50 % vemhes takarmányt és 50 % szoptatós
takarmányt a kalcium-mobilizáció javítása, az optimális nyersrost tartalom, a fehérjetöbblet megelőzése és a bázistöbblet csökkentése érdekében.

A KOCÁK OPTIMÁLIS TAKARMÁNYOZÁSA A FIALÁS ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZÁBAN
Alapos tisztítás után telepítse át a kocákat a tiszta és
fertőtlenített fiaztatóba egy héttel a tervezett fialás
előtt. Ennek az az előnye, hogy a kocák és az immunrendszerük hozzászokik az új környezethez. A kocák
olyan antitesteket képeznek, amelyek kifejezetten a
környezethez igazodnak, és születésük után kolosztrummal védik a malacokat.

Még közvetlenül a fialás előtt álló vemhes kocáknak is
elegendő mennyiségű nyersrostra van szükségük az
optimális emésztés érdekében. Ha a nyersrost hiányzik
súlyos következményekkel járó székrekedés alakulhat
ki. Mert a baktériumok által a kocák bélrendszerében
képződő toxinok könnyen bejuthatnak a véráramba,
ami masztitiszhez és tejhiányhoz (agalaktia) vezethet.
Ráadásul a kocáknál röviddel a fialás előtt megnyílnak
a szülőutak, így a patogén baktériumok könnyen behatolhatnak a méhbe és méhgyulladást (metritisz) okozhatnak.
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FIALÁS ELŐKÉSZÍTÉS

▶ TUDTA?

Sano Takarmányozási Koncepció

MMA PROFILAXIS
Negatív bázistöbblettel rendelkező összetevőket használjon. Minél kisebb a bázistöbblet, annál alacsonyabb
a vizelet pH értéke a kocáknál (3. ábra). A savasítás
bizonyítottan csökkenti a vizelet csíratartalmát, ezáltal
a hüvelyi fertőzések kockázatát, a masztitisz és a méhgyulladás előfordulását. Ezekkel az intézkedésekkel
jelentősen hozzájárul az MMA betegségek megelőzéséhez (4. ábra). Lignocellulózzal, mint nyersrost forrás, és
savkomponensek keverékével hatékonyan akadályozhatja meg az MMA-t.

3. ábra: A takarmány bázistöbbletének hatása a vizelet
pH értékére kocáknál (Lindermayer, 2002)

A takarmányösszetevők kiválasztásával szabályozhatja
a bázistöbbletet a takarmányadagban a vemhesség és
az ellés előkészítés szakaszában:
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4. ábra: Vemhes takarmány etetésével javul a
termékenyéség és kevesebb a kórokozó
csíra a vizeletben (Busse, 1996)
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Kerülje el a kalciumban gazdag és lúgos összetevőket,
mint például a di- vagy trikalcium-foszfátot. Mindenképpen kerülje a fehérjetöbbletet, mivel a nagy menynyiségű szójadara is lúgosabbá teszi a takarmányt.
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AMINOSAVAK
A szójadara tartalom csökkenthető magasabb szintű
kristályos aminosavak hozzáadásával. Bizonyos első
korlátozó aminosavak etetésének a következő előnyei
vannak:
1.	Amíg a fehérje (pl. szójadarából) magas bázistöbblettel rendelkezik (lásd a fenti táblázatot), az egyes
aminosavaknak savasító hatása van. Az aminosavak
hozzájárulnak a negatív bázistöbblet eléréséhez a
takarmányban.

2.	A vitaminszerű L-karnitin fontos a kocák sejtjeiben
történő energia átalakulásában. A sertések anyagcseréje képes L-karnitint előállítani metioninból és
magából a lizinből. L-karnitin hozzáadása a takarmányhoz bizonyítottan segíti az anyagcserét, hogy
több metionin és lizin álljon rendelkezésre az
(embrió) növekedéshez, és hogy közvetlenül támogassa a kocák energia anyagcseréjét.

Sano Takarmányozási Koncepció

FIALÁS ELŐKÉSZÍTÉS

▶ TUDTA?

VITAMINOK
Az antioxidáns E és C vitaminok különösen fontosak
fialás előtt és fialáskor, hogy támogassák a stresszes
kocák immunrendszerét. A vitaminok erősítik az
immunrendszert, növelik a betegségekkel szembeni
ellenállóképességet és támogatják a gyors fialási
folyamatot.
A Sano által kifejlesztett koncepció kiemelt figyelmet
fordít a fialás kihívásaira, amely megfelel az
életszakasz sajátos követelményeinek.
Mivel fialáskor a kocák takarmányigénye magas, a
takarmányozásnak a lehető legegyszerűbbnek kell lennie. A Sano Takarmányozási Koncepció két lehetőséget
javasol a fialás előtti 7. nap és a fialást követő 3. nap
közötti időszakra:
1. Szoptatós takarmánykeverék
▶ 2,5 kg takarmány / koca / nap.
▶ Csökkentse a takarmány mennyiségét 2 kg / napra a
fialás előtti 2. nap és a fialás utáni 3. nap közötti időszakban.
▶ Koca keverék etetése csak feltételesen ajánlott a
tápanyagtartalom szempontjából. Ezt döntően a
technikai erőfeszítések és az alacsonyabb terhelés
határozza meg.
2. 50% szoptatós + 50% vemhes takarmánykeverék
3 - 3,5 kg takarmány / koca / nap .
▶ Az 1,5 - 1,75 kg szoptatós takarmányt automatikusan
adagolják naponta egyszer, a fiaztató istállóban rendelkezésre álló takarmányozási technológiával.
▶ Az 1,5 - 1,75 kg vemhes takarmányt kézzel adják az
állatoknak, naponta egyszer.
▶ Az optimális fialási folyamat érdekében adjon
naponta 10-15 g StabiloSan® kiegészítést.
▶ Csökkentse a takarmány mennyiségét 2,5 -3 kg /
napra a fialás előtti 2. nap és a fialás utáni 3. nap
közötti időszakban.
▶ Győződjön meg róla, hogy a kocák elegendő vizet
fogyasztanak ebben a fázisban.
▶

Az 50% szoptatós + 50% vemhes takarmánykeverék
takarmányozási koncepció teljesíti a következő
feltételeket:
▶ Alacsony kalciumtartalom a jobb kalciummobilizációhoz
▶ Optimális nyersrost tartalom a bélaktivitás
elősegítése érdekében
▶ Nincs fehérjetöbblet a bélben a hiányos fermentáció
megakadályozása érdekében (kevesebb MMA és hasmenés szopósmalacoknál)
▶ Savkomponensek a takarmány bázistöbbletének
csökkentéséhez
▶ A laktációs keverék minden összetevője könnyű
emészthetőséggel rendelkezik
A Sano kimondottan erre a célra fejlesztett termékei:
StabiloSan®
E- és C-vitamint tartalmaz, melyek támogatják az
immunrendszert és a kocák ellenállóképességét.
Adjon a kocáknak naponta 10-15 g StabiloSan®-t.
Termékek a vemhes takarányhoz:
SUSan Trag®
Több savas összetevőt tartalmaz ‒ beleértve a monokalcium-foszfátot ‒ és így hatékonyan akadályozza meg
az MMA-t. A lizin, metionin és treonin esszenciális aminosavakkal a SUSan Trag® jelentősen alacsonyabb
fehérjetartalmú keveréket alkot, és ezáltal savasítja a
vizeletet.
Sauengold Trag®
Több savas összetevőt tartalmaz ‒ beleértve a monokalcium-foszfátot ‒ és így hatékonyan akadályozza meg
az MMA-t. A lizin, metionin és treonin esszenciális aminosavakkal a Sauengold Trag® jelentősen alacsonyabb
fehérjetartalmú keveréket alkot.
Cellusan70®
Lignocellulózt tartalmaz és ezért magas, 70%-os nyersrost tartalommal rendelkezik. Vízmegkötő képessége
800%. A termék mikotoxin mentes és bázis semleges.

23

24

FIALÁS ELŐKÉSZÍTÉS –
TERMÉKEK
PRÉMIUM

PROFI

A Sano prémium kocatakarmányozási koncepciója az optimális fialás előkészítését szolgálja.
A termékek könnyen elérhető hatóanyagok,
tápanyagok és ásványi anyagok kombinációjából állnak, melyek növelik az ellenállóképességet, és célzottan készítik fel a kocákat a
fialásra és a szoptatásra. Az intenzív malacelőállítást szemelőtt tartva a Sano prémium
koncepciója tenyészkocáknak biztosítja mindazt, amire az állatoknak szüksége van könnyű
és problémamentes fialáshoz.

A Sano profi kocatakarmányozási koncepciója az optimális fialás előkészítést helyezi
a középpontba. A termékek aktív hatóanyagok és tápanyagok kombinációjából állnak,
melyek növelik az ellenállóképességet, és
felkészítik a kocákat a fialásra és a szoptatásra. A malacelőállítást szemelőtt tartva a
Sano profi koncepciója tenyészkocáknak
biztosítja mindazt, amire az állatoknak
szüksége van a fialás előkészítéséhez.

FIALÁS ELŐKÉSZÍTÉS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TERMÉKEK

PRÉMIUM: SUSAN LAC®
Kiváló minőségű hatóanyag kombináció szoptatós kocáknak
Ásványi
SanAmin®: Treonin
anyagok, lizin,
nyommetionin
elemek és
vitaminok

Triptofán

L-karnitin Probiotikumok és
prebiotikumok

Stabilo
San®

Fertisan®

Termékelőnyök

Sok malac
Magas tejtermelés
▶ Hosszú
hasznos
élettartam
▶
▶

SUSan
Lac®

PRÉMIUM: SUSAN TRAG®
Kiváló minőségű hatóanyag kombináció vemhes kocáknak
Kiváló
ellenállóképesség
▶ Sok malac
▶ Magas
születési
súly
▶

SUSan
Trag®

PROFI: SAUENGOLD LAC®
Növeli a szoptatós kocák tejtermelését
▶
▶

Sok malac
Magas tejtermelés

Sauengold
Lac®

PROFI: SAUENGOLD TRAG®
Kiváló szaporpodásbiológia vemhes kocáknak és kocasüldőknek
▶
▶

Sauengold
Trag®

Sok malac
Magas
születési
súly

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK: STABILOSAN®
Vitaminok és nyomelemek a nagy teljesítményért és az erős szívért
Sörélesztő

Magas
E-vitamin
tartalom

Magas
C-vitamin
tartalom

Kolin

Szelén

Aromi
Schwein®

Termékelőnyök

Könnyű fialás
Sok malac
▶ Egészséges malacok
▶ Hosszú hasznos
élettartam
▶
▶

StabiloSan®
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SZOPTATÁS

▶ MIRŐL VAN SZÓ?

Sano Takarmányozási Koncepció

SZOPTATÁS
5. ábra: Minél soványabb a koca, annál kisebb a
következő alom (Bilkei, 2007)

A szoptatás 21-28. napja között a tejtermelés és a kocák testtömeg-veszteségének csökkentéste áll a középpontban. Van
egy mondás, hogy “az a koca amelyik súlyt veszt, nem lesz
vemhes”. Azaz veszélybe kerül a szoptatás során nagyon lesoványodott koca újbóli vemhesülése. Ráadásul nagy testtömeg-vesztés esetén csökken az alomszám is (5. ábra).

Malacszám / alom

Ezért a szoptatás szakaszában az optimális menedzsment
érdekében a következő kulcskérdésekre kell válaszolni:

11

1.	Hogyan érhető el magas tejtermelés a malacok kiváló
fejlődéséhez, a koca súlyveszteségének lehető legalacsonyabb szinten tartása mellett?
2.	Milyen stratégiával lehet magas választási súlyt elérni?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések megválaszolásában. A következő oldalakon minden további információt megtalál a kocák takarmányozási igényeiről. Emellett
természetesen megtalálja a Sano takarmányozási koncepció
által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.

CÉLOK A SZOPTATÁS SZAKASZÁBAN
Magas tejtermelés
Alacsony testtömeg veszteség
Magas választási súly

13
12

10
9
8
7
<5
Kocasüldők
Felnőtt kocák

5–10

11–15

16–20

20<

Testtömeg-vesztés (%)

SZOPTATÁS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?

TUDTA? – AMI FONTOS A SZOPTATÁS
SZAKASZÁBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
Nagyméretű almoknál a szoptatós kocáknak nagyon
magas az energia- és fehérjeigényük a tejtermeléshez. A takarmánynak ezért ízletesnek kell lennie és
> 13 MJ ME / kg energiát kell tartalmaznia.
▶ 22 °C fok felett a következő megállapítás érvényes a
kocákra: +1 °C = –100 g takarmányfelvétel / nap.
▶

A fialás utáni 8. naptól sok kocánál jelentkezik laktációs hipertermia, ami csökkentett takarmányfelvételt eredményez. Ezt meg lehet előzni a takarmánymennyiség 1 kg-mal történő lecsökkentésével
a 9. és 10. napon.
▶ Az L-karnitin elősegíti az energia anyagcserét és
javítja az elfogyasztott takarmányenergia
hasznosítását.
▶

SOK TAKARMÁNY ÉS SOK ENERGIA
A fent említett teljesítménycélok elérése érdekében a
kocáknak nagy mennyiségű, magas energiatartalmú
és optimális aminosav összetételű takarmányt kell fogyasztaniuk. Magas tejtermelés esetén nem lehet megakadályozni a 15-20 kg-os testtömeg veszteséget. A
nagyobb súlyveszteség, és ezáltal a szaporodásbiológiai zavarok és ivarzási problémák elkerülése érdekében a koca létfenntartó tápanyagszükségletén (kb. 2 kg
takarmány) kívül naponta malaconként 0,5 kg plusz
takarmányt igényel (tejtermelés). A szoptató koca a
takarmányban lévő energia 80%-át használja fel a tejtermeléshez.
Számítási példa a takarmányfelvételhez:
Egy 245 kg élősúlyú koca 3. fialásnál 14-15 malaccal és
20 kg testtömeg-vesztéssel naponta kb. 95 - 110 MJ ME
energiát igényel, amely 13,0 MJ ME / kg energiatartalmú takarmányt jelent. Annak érdekében, hogy a koca
képes legyen sok tejet termelni csekély testtömegvesztéssel, naponta legalább 7,3 - 8,5 kg takarmányt
kell elfogyasztania.
Sok malacot szoptató kocáknál etessen > 13 MJ ME / kg
energiát tartalmazó takarmányt, mivel így csökkenthető a takarmánymennyiség, amit a kocának fel kell
vennie.
Takarmánymennyiség 95 MJ ME energiaszükséglethez:
13,0 MJ ME / kg takarmány = 7,3 kg/nap
13,6 MJ ME / kg takarmány = 7,0 kg/nap = –300 g!
Ha a takarmány több energiát tartalmaz, a kocának
kisebb mennyiség is elég az energiaszükségletei fedezésére. Ez különösen nyáron hasznos, amikor a magas
hőmérséklet miatt csökkenhet a takarmányfelvétel
mértéke. A fiaztatóban lévő kocáknál +1 °C hőmérséklet-emelkedés (22 °C felett) 100g takarmányfelvételcsökkenést idéz elő naponta.

A takarmányfelvétel növelése érdekében fokozatosan
növelje a napi takarmánymennyiséget 0,5 - 1 kg-mal a
fialást követő 3. - 8. nap között. Így a kocák a fiálás
utáni 8. napon a következő mennyiségű kocatakarmányt fogyasztják:
▶ Kocasüldők 4,5 kg
▶ Idősebb kocák 5,5 kg
Laktációs hipertermia
Az intenzív anyagcsere miatt sok kocánál emelkedik a
testhőmérséklet (laktációs hipertermia) a fialás utáni 8.
naptól kezdve. Ez csökkentett takarmányfelvételt eredményez. Könnyítsen a kocák helyzetén és akadályozza
meg a laktációs hipertermia kialakulását a napi takarmánymennyiség 1 kg-mal történő lecsökkentésével a
fialást követő 9. és 10. napon. A kocákat a következő
javaslat alapján takarmányozza:
▶ Kocasüldők 3,5 kg kocatakarmány
▶ Idősebb kocák 4,5 kg kocatakarmány
Ezután egyedileg és fokozatosan növelje a takarmánymennyiséget ad libitumra. Mindig tiszta vályúban kell
etetni. Ha a vályúban még marad régi takarmány a
kocák gyakran túl kevés vizet vesznek fel. Ráadásul a
vályúban maradt takarmány és víz érzékszervi- és
higiénikus minősége gyenge. Különösen fontos a
takarmánymennyiségek egyedi beállítása és ellenőrzése. Szükség esetén csökkenteni kell a takarmánymennyiséget.
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SZOPTATÁS

▶ TUDTA?

A szoptató koca takarmányozása döntő hatást gyakorol
a kocatej mennyiségére és minőségére, így a szopós
malacok fejlődésére is. Ha a malacok nem jutnak az
anyatejjel elegendő tápanyaghoz, ásványi anyaghoz,
antitesthez, vitaminhoz és nyomelemhez, akkor fokozódik a betegségre való hajlamuk és lassul a növekedésük. Ez különösen akkor fordul elő, ha a koca emlői
gyulladtak és tejhiány van, illetve ha rossz a takarmány
összetétele. Fontos, hogy a szoptató koca tápja elegendő energiát, aminosavakat és kalciumot tartalmazzon a tejtermelés érdekében.
A Sano olyan termékeket fejlesztett ki a szoptatás
szakaszában gyakran előforduló kihívásokra reagálva,
amelyek ezeket az összetevőket kombinálják:
SanEnergy®
Könnyen emészthető zsírból, nagy mennyiségben rendelkezésre álló keményítőből és cukorból álló koncentrált energiát tartalmaz. Ez lehetővé teszi a takarmánykeverék energiakoncentrációjának növelését 13 MJ ME
fölé. Emellett az élő élesztő növeli a takarmányfelvételt
és az L-karnitin javítja a felvett energia hasznosítását.

Sano Takarmányozási Koncepció

SUSan Lac®
Lizin, metionin, treonin és triptofán esszenciális aminosavakkal a SUSan Lac® biztosítja a jelentősen alacsonyabb fehérjetartalmú takarmánykeveréket. Ez javítja a
fehérje minőségét és elősegíti a tejtermelést. Az L-karnitin különösen az energia anyagcsere támogatására
szolgál a magas tejtermelés érdekében. A StabiloSan®
hatóanyag komplex E- és C-vitaminnal támogatja az
immunrendszert, a kocák és malacaik ellenállóképességét a szoptatás ideje alatt. Az AromiSchwein® hatóanyag kifejezetten a takarmányfelvétel javítására szolgál a magas tejtermelés biztosítása érdekében.
Sauengold Lac®
Lizin, metionin, treonin és triptofán esszenciális aminosavakkal a Sauengold Lac® biztosítja a jelentősen alacsonyabb fehérjetartalmú takarmánykeveréket. Ez
javítja a fehérje minőségét és elősegíti a tejtermelést.
Az AromiSchwein® hatóanyag kifejezetten a
takarmányfelvétel javítására szolgál a magas tejtermelés biztosítása érdekében. Az édes aromatartalom
kifejezetten a malacok igényeihez igazodik, javítva
ezzel a takarmány ízét és illatát.

Sano Takarmányozási Koncepció

SZOPTATÁS

▶ TUDTA?
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SZOPTATÁS – TERMÉKEK
PRÉMIUM

PROFI

A Sano prémium kocatakarmányozási koncepciója innovatív termékeket kínál a kiemelkedően magas tejtermelés érdekében. A termékek
könnyen elérhető hatóanyagok, tápanyagok és
ásványi anyagok kombinációjából állnak, melyek támogatják a tejtermelést és a takarmányfelvételt. Az intenzív malacelőállítást szem előtt
tartva a Sano prémium koncepciója tenyészkocáknak biztosítja mindazt, amire az állatoknak szüksége van a nagyon nagy almoknál.

A Sano profi kocatakarmányozási koncepciója bizonyított termékeket kínál a magas
tejtermelés érdekében. A termékek aktív
hatóanyagok és tápanyagok kombinációjából állnak, melyek támogatják a tejtermelést és a takarmányfelvételt. A malacelőállítást szemelőtt tartva a Sano profi koncepciója tenyészkocáknak biztosítja mindazt, amire az állatoknak szüksége van a
nagy almoknál.

SZOPTATÁS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TERMÉKEK

PRÉMIUM: SUSAN LAC®
Kiváló minőségű hatóanyag kombináció szoptatós kocáknak
Ásványi
anyagok,
nyomelemek és
vitaminok

SanAmin®: Triptofán: a 4. L-karnitin Probiotilizin,
esszenciális
kumok és
metionin, aminosav
prebiotitreonin
kumok

Stabilo
San®

Fertisan®

AromiTermékSchwein® előnyök

Magas tejtermelés
▶ Sok malac
▶ Egészséges
malacok
▶ Magas
választási
súly
▶ Hosszú
hasznos
élettartam
▶

SUSan Lac®

PROFI: SAUENGOLD LAC®
Növeli a szoptatós kocák tejtermelését
Magas tejtermelés
▶ Egészséges
malacok
▶ Magas
választási
súly
▶ Hosszú
hasznos
élettartam
▶

Sauengold
Lac®

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK: SANENERGY®
Energiabomba a kocatakarmányban
Ostyaliszt

Savópor és Növényi
glükóz
zsír

Élő élesztő

L-karnitin

Stabilo
San®

Aromi
Schwein®

Termékelőnyök

Alacsony
testtömeg
veszteség
▶ Magas tejtermelés
▶ Kiváló
szaporodásbiológia
▶ Magas
választási
súly
▶

SanEnergy®
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   SZOPÓS
FÁZIS

  VÁLASZTÁS

MALACNEVELÉS 1

A MALACOK
TELJESÍTMÉNY FÁZISAI
SZOPÓS FÁZIS

VÁLASZTÁS

1.	Hogyan érhető el magas választási
súly nagy almoknál?
2.	Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy a malacok hozzászokjanak a szilárd takarmányhoz a
szopós fázis alatt?

1.	Hogyan lehet elkerülni a hasmenést és a
növekedési visszaesést választás után?
2.	Hogyan érhető el magas tömeggyarapodás ebben az érzékeny fázisban?

MALACNEVELÉS 1

MALACNEVELÉS 2

1.	Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a takarmányértékesítés
optimalizálásához?
2.	Hogyan lehet minden malacnál nagy
súlygyarapodást elérni az egyöntetű
malacállomány érdekében?

1.	Hogyan lehet 30 kg-os élősúlyt elérni tíz
élethéten belül?
2.	Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre
a takarmányértékesítés további javítására?
3.	Hogyan lehet elérni egyöntetű csoportokat az értékesítés idejére?

MALACNEVELÉS 2
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NÖVEKEDÉSI FOLYAMAT

▶ TUDTA?

Sano Takarmányozási Koncepció

BIOLÓGIAI TELJESÍTMÉNY A
MALACNEVELÉSBEN
Átlagos napi testtömeg gyarapodás (g)
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SZOPÓS FÁZIS:

VÁLASZTÁS:

Nagy almok esetén szopósmalac kiegészítő takarmányt kell
használni, lehetőleg folyékony vagy pépes formában. További tejpótló vagy malacpuding kiegészítéssel almonként több
malacot tud sikeresen felnevelni, és növelheti a választási
súlyukat is.
▶ A szopósmalacokat csak lassan szabad hozzászoktatni a
szilárd, keményítő tartalmú takarmány emésztéséhez, hogy
a szopós fázis végén biztonságos legyen a választás. Ezért
fontos, hogy minél előbb (már a 3. életnaptól) kiegészítő
takarmányt is kapjanak a malacok.
▶ Választáskor a hirtelen takarmányváltás elkerülése érdekében keverjen kiegészítő takarmányt (prestartert) a választási
adagba 3-4 nappal a választás előtt, vagy teljesen váltson át
a választási takarmányra.

▶

▶

4

5

A választási starternek alacsony savmegkötő képességgel kell
rendelkeznie az életveszélyes emésztési zavarok megelőzésének érdekében.
▶ A választási takarmány csak kiváló minőségű fehérjeforrásokat tartalmazhat, mint például tejtermékeket, szójafehérjekoncentrátumot, burgonyafehérjét, bélnyálkahártyát és
hidrolizált vérsejteket.
▶ Speciális galaktooligoszacharidok (GOS) stimulálják a bélbolyhok növekedését és elősegítik az immunrendszer
fejlődését.
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MALACNEVELÉS 1:

MALACNEVELÉS 2:

A zökkenőmentes takarmányváltás és egyöntetű növekedés
biztosítása érdekében, a malacnevelés 1. fázisában a takarmánynak nem szabad nagymértékben különböznie a választási prestartertől.
▶ Ebben a fázisban különösen magas a malacok fehérjebeépítési képessége. Fontos, hogy a takarmány minden
szükséges aminosavat tartalmazzon a húsrészek növelése
érdekében.
▶ A SangroSan® és ButySanProtect® hatóanyag-komplexek
elősegítik az emésztési folyamatokat és a bélrendszer
egészségét a takarmányfelvétel és -értékesítés javítása
érdekében.

▶

▶

11
Életkor (hét)

A takarmány fehérjetartalma csökkenthető olyan kiváló
minőségű malac ásványi anyagok segítségével, melyek tartalmazzák az összes fontos aminosavat. Valin (5. esszenciális
aminosav) hozzáadásával további sikereket érhet el.
▶ Az NSP enzimek, mint például a β-xilanáz és a β-glükanáz
megbontják a gabonában lévő arabinoxilán és β-glükán
antinutritív alkotóit.
▶ A polifenolok semlegesítik az anyagcsere káros melléktermékeit, “detoxikálják” a szervezetet, ezáltal támogatják az
immunvédelmet.
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SZOPÓS FÁZIS
A szopós fázisban a malacoknak magas választási súlyt kell
elérniük ahhoz, hogy ellenállóak legyenek a malacnevelés
során és nagy tömeggyarapodást érjenek el. Létfontosságú,
hogy a malacok elegendő kocatejet kapjanak. 13, 14 és több
malacból álló almoknál a koca által előállított tej mennyisége
gyakran nem elegendő. Ebben az esetben kiegészítőként tejpótló, puding vagy prestarter etetése segíti az összes malac
megfelelő ellátását és a koca tehermentesítését. Ezenkívül a
szopósmalacoknak hozzá kell szokniuk a szilárd takarmányhoz, hogy a választás biztonságosan, veszteségek nélkül
történjen.

A szopós fázisban az optimális menedzsment érdekében a
következő kulcskérdésekre kell válaszolni:
1.	Hogyan érhető el magas választási súly nagy almoknál?
2.	Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy a malacok
hozzászokjanak a szilárd takarmányhoz a szopós fázis
alatt?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések megválaszolásában. A következő oldalakon minden további információt megtalál a szopósmalacok takarmányozási igényeiről.
Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányozási
koncepció által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.

CÉLOK A SZOPÓS FÁZISBAN
Magas választási súly
Gyorsan hozzászoktatni a malacokat a szilárd takarmány emésztéshez
Alacsony szopósmalac veszteség

Sano Takarmányozási Koncepció
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TUDTA? – AMI FONTOS A SZOPÓS FÁZISBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
Nagy almok esetén szopósmalac kiegészítő takarmányt kell használni, lehetőleg folyékony vagy pépes
formában. További tejpótló vagy malacpuding kiegészítéssel almonként több malacot tud sikeresen felnevelni, és növelheti a választási súlyukat is.
▶ A szopósmalacokat csak lassan szabad hozzászoktatni a szilárd, keményítő tartalmú takarmány
emésztéséhez, hogy a szopós fázis végén biztonságos
▶

legyen a választás. Ezért fontos, hogy minél előbb
(már a 3. életnaptól) kiegészítő takarmányt is kapjanak a malacok.
▶ Választáskor a hirtelen takarmányváltás elkerülése
érdekében keverjen kiegészítő takarmányt (prestartert) a választási adagba 3-4 nappal a választás előtt,
vagy teljesen váltson át a választási takarmányra.

KOLOSZTRUM ELLÁTÁS
Születés után a malacok kevés energiatartalékkal rendelkeznek és hamar kihűlnek. Ezért különösen fontos
az újszülött malacok számára, hogy gyorsan megtalálják az emlőket és biztosítsák maguknak a tejben gazdag csecsbimbót, és hamar eljussanak a meleg malacfészekbe. Ha a malacok életerősek, akkor ki tudnak
mászni a lefekvő koca alól is. Egy másik nagyon fontos
sikertényező az eredmény szempontjából, hogy a malacok születés után minél hamarabb föcstejhez jussanak. A föcstej védőanyagokat tartalmaz, úgynevezett
immunglobulinokat vagy antitesteket, melyek védik a
malacokat az életveszélyes betegségektől (emésztési
zavarok, légúti betegségek, ízületi gyulladások, stb).
A malac saját immunvédelem nélkül jön a világra és a
kezdetektől ki van téve jelentős számú kórokozónak. A
malacok saját aktív immunrendszere csak a 2. élethéttől kezd el kifejlődni. Ezáltal a születés utáni első
időszakban a védekező rendszer teljes mértékben a
föcstejjel felvett ellenanyagokra van utalva.
Ezért nagyon fontos a korai kolosztrum-felvétel, mivel:
1.	A malacoknak az a képessége, hogy ezeket a védőanyagokat a bélből felvegyék és a véráramon
keresztül a szervezetbe juttassák a születés után
6 órával már jelentősen csökken, és 24 óra után
megszűnik.
2.	A kocatej immunglobulin-tartalma a fialás után
gyorsan csökken, és 12 óra elteltével megfeleződik.

Kocasüldőknél hátrányosan befolyásoló tényező, hogy
a föcstej antitest koncentrációja általában alacsonyabb, mint az idősebb, többet fialt kocáknál. Ideális
esetben a malacok közvetlenül születés után 200 ml
kolosztrumot vesznek fel. Ez gyakran nehéz, különösen
az alomból utoljára született malacoknál, mivel azok
csak késve tudnak föcstejet szopni, aminek az immunglobulin tartalma már alacsonyabb, mint amit a korábban született alomtársak kaptak. Ha a kocának nincs
elég teje, illetve MMA-szindrómás, nem garantálható,
hogy a malacok elegendő kolosztrumhoz jutnak. Ennek
a malacok jövője szempontjából az a következménye,
hogy azok a malacok, amelyek nem kaptak elegendő
kolosztrumot, később kevésbé aktív immunitással rendelkeznek. Ezek az állatok különösen hajlamosak a
megbetegedésekre és az emésztési zavarokra. A fejlődésben viszszamaradnak és kockázatot jelentenek a
többi, egészséges malacra. A következmények: a szopós fázisban és a választási időszakban megnő az
elhullási arány, és az állatok teljesítménye visszaesik.
Minél jobban kialakul a passzív immunitás a föcstej
segítségével, annál kevésbé fogékonyak a malacok az
életveszélyes betegségekre ‒ egészen a malacnevelésig. Gondoskodni kell arról, hogy a kocáknak
legyen elég teje és a csecsbimbók is alkalmasak
legyenek a szoptatásra, és a malacok közvetlenül a
születés után hozzáférjenek.
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KOCATEJ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY
A malacok legfőbb tápláléka az első 21-28 napban a
kocatej. Ezért rendkívül fontos a kocák takarmányozása, hogy elegendő mennyiségű tejet termeljenek a
legjobb beltartalommal. Nagy almok esetén használjon
szopósmalac kiegészítő takarmányt, lehetőleg

folyékony vagy pépes formában. Ez enyhíti a kocák
leterheltségét és csökkenti a szopósmalac veszteségeket is. További tejpótló vagy malacpuding kiegészítéssel almonként több malacot tud sikeresen felnevelni, és növelheti a választási súlyukat is.

ENZIMTRÉNING A MALACOK SZILÁRD TAKARMÁNYHOZ SZOKTATÁSÁHOZ
Az első élethetekben a malacok nagy mennyiségben
termelnek laktáz enzimet. Ennek segítségével képes a
kocatejben lévő tejcukrot (laktóz) optimálisan megemészteni. A laktáz-termelés a malacok növekedésével
egyre csökken (1. ábra). A szopósmalacoknál a zsíremésztéshez szükséges lipáz is nagy mennyiségben
termelődik, mivel a kocatej sok zsírt tartalmaz. Ezért a
malacok enzimrendszere a tej optimális emésztésére
alakult ki.
A malacokat azonban lassan hozzá kell szoktatni a szilárd, keményítő tartalmú takarmányhoz, hogy a szoptatás végével biztonságosan el lehessen választani
őket. Ezért fontos, hogy már hamar (a 3. életnaptól)
kiegészítő takarmányt is kapjanak a malacok. A szilárdtakarmány felvétele fokozza a gyomorban a sósav, és a
vékonybélben az emésztőenzimek termelődését (amiláz, proteáz, lipáz) (1. ábra).
A malacok csak ezeknek az enzimeknek a segítségével
képesek növényi takarmányt megemészteni. Ezen kívül
a szilárd takarmány etetése elősegíti a bélbolyhok
fejlődését is. A szoptatás alatti kiegészítő takarmányozásnak tehát két fő feladata van:
1.	Az állatok lassan hozzászoknak a szilárd takarmányhoz és az emésztőrendszerük átáll a növényi
tápanyagok lebontására (enzimtréning).
2.	A malacok nagyon jól emészthető, kiegészítő tápanyagokkal vannak ellátva. Így garantálni lehet a
tejről a szilárd táplálékra való fokozatos áttérést. Ez
megkönnyíti a választást, csökkenti a növekedési
zavarokat és az elhullások számát, amelyeket a
takarmányozás eredetű emésztési zavarok okoztak.
Az enzimtréning hatására a hizlalási szakasz eléréséig
javul a napi tömeggyarapodás és a takarmányhasznosítás (2. ábra).

1. ábra: A
 z enzimtermelés alakulása malacoknál
(Kirchgessner, 1997)
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2. ábra: Az enzimtréning előnyei a szopósmalacok
szilárd takarmánnyal történő etetése során
(10 malacnevelésben végzett kísérlet átlaga;
Lindermayer, 2002)
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KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY A MAGAS VÁLASZTÁSI SÚLYÉRT
A malacok kiegészítő takarmányozása által csökken a
kocák terhelése, és a gyengébb csecsekre kerülő malacoknak is meg van a lehetősége több takarmány felvételére. Így nem maradnak le túlságosan a fejlődésben
alomtársaikhoz képest. A szopós fázisban elfogyasztott
szilárd takarmány mennyisége is befolyásolja a malacnevelés során elérhető teljesítményeket. Ha a szoptatás
során a malacok a tej mellé nagyobb mennyiségű kiegészítő takarmányt esznek, az javítja a malacnevelési
időszakban a napi testtömeg gyarapodást (3. ábra).
Ezért a lehető leghamarabb, naponta többször kínáljon
friss kiegészítő takarmányt a szopósmalacoknak. Választáskor a hirtelen takarmányváltás elkerülése érdekében keverjen kiegészítő takarmányt (prestartert) a
választási adagba 3-4 nappal a választás előtt, vagy
teljesen váltson át a választási takarmányra.
A kiegészítő takarmányra – tejpótló, puding,
prestarter – vonatkozó követelmények
A malac tejpótló összetételének hasonlónak kell lennie
a kocatejhez, és kizárólag könnyen emészthető összetevőket tartalmazhat. A növekedés szempontjából
nagyon fontos a könnyen emészthető fehérje optimális
aminogrammal, és a szilárd takarmányhoz történő
gyors hozzászokás. Sikeresnek bizonyult a probiotikumok alkalmazása a bél egészségének javítása érdekében.
A malacpudingnak tartalmaznia kell a malactej minden
összetevőjét. A hidrolizált vérsejtek és a tejsavófehérje
porok kiváló minőségű kiegészítő fehérjeforrások. Ezek
nagyon hasonlítanak a malacok szervezete által előállított fehérjéhez, így optimális aminosav mintát biztosítanak a nagy napi tömeggyarapodáshoz.

3. ábra: A szopós fázisban történő kiegészítő takarmányozás hatása a malacnevelési időszak
napi testtömeg gyarapodására (Meyer, 2007)
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Tanulmányok azt mutatják, hogy a vékonybélben
emészthetetlen specifikus galaktooligoszacharidok
(GOS) táplálékként szolgálják a végbélben lévő mikroorganizmusokat. Ezáltal javítjják a bélbolyhok növekedését és ezzel egyidejűleg elnyomják a káros baktériumok szaporodását.
A prestarternek meg kell felelnie a szopósmalacok által
támasztott magas követelményeknek. A malacok által
már megszokott, könnyen emészthető tejösszetevőket
és feltárt keményítőkomponenseket kell tartalmaznia,
melyek támogatják a malacok enzimrendszerét. Ezenkívül hatékony savkomponenseket is tartalmaznia kell
a stabil és könnyű emésztés érdekében.
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Melyik kiegészítő takarmány- vagy prestarter rendszerrel lehet alacsony szopósmalac elhullást és magas választási súlyt elérni a gyors szilárd takarmány emésztéshez történő hozzászoktatás mellett?
Kimondottan erre a célra fejlesztette ki a Sano a kiegészítő takarmányozási koncepcióját, amely kiváló
minőségű termékekből áll, figyelembe véve a különböző operatív helyzeteket:
PROFI:
Normál méretű almokkal (12 választott malac/alom)
rendelkező üzemeknél ajánlott a Sano prestarter koncepciója. Az 5. életnaptól kezdve naponta többször is
tanácsos etetni friss prestartert.
Életmentő malac tápszer
A liszt állagú Bonni-M® Forte ízletes tejkomponenseket
és gyorsan rendelkezésre álló keményítőt tartalmaz a
magas takarmányfelvételért. A szójafehérje-koncentrátum könnyen emészthető fehérjeforrás. Így a malac
tápszer biztosítja a nagy napi tömeggyarapodást az
emésztőrendszer párhuzamos enzimtréningjével. A
SangroSan® és ButySanProtect® hatóanyag komplexek
elősegítik az emésztési folyamatokat a gyomorban és a
vékonybélben, valamint növelik a takarmányfelvételt.
A SangroSan® hatóanyag komplex a laurinsav és a citromsav egy speciális, rendkívül hatékony kombinációját tartalmazza, amely megakadályozza az emésztési
zavarokat és támogatja az egészséges bélflórát.
Az első életnaptól kezdve biztosítson friss vizet a
malacoknak!

Sano Takarmányozási Koncepció

PRÉMIUM:
Nagy és extra nagy méretű nagy almokkal (> 13 választott malac / alom) rendelkező üzemeknek 3 koncepcióváltozatot fejlesztett ki a Sano: tejpótlóval, pudinggal és életmentő malac tápszerrel:
1. Puding
SanAmmat Puddino® a 3. életnaptól a választásig
2. Puding – Tápszer
SanAmmat Puddino® 3-12. életnap között
Bonni-M® 3 Pellet 13. életnaptól választásig
3. Tejpótló – Puding – Tápszer
SanAmmat F® 3-5. életnap között
SanAmmat Puddino® 6-12. életnap között
Bonni-M® 3 Pellet 13. életnaptól választásig
Az első életnaptól kezdve biztosítson friss vizet a malacoknak! Ha lehetséges, keverje össze a különböző kiegészítő takarmányokat, vagy néhány napig egyidejűleg adja a malacoknak.
Tejpótló
A SanAmmat F® egy univerzális malac tejpótló technikai rendszerekhez és kiegészítő tálas etetéshez. A tejpótló kombinálja a könnyen emészthető fehérjéket és a
probiotikumokat a legjobb bélegészségügy érdekében.
Puding
A SanAmmat Puddino® egy kifejezetten ízletes malacpuding technikai rendszrekhez és kiegészítő tálas etetéshez. A puding állagú kiegészítő takarmány kombinálja a könnyen emészthető fehérjéket: hidrolizált vérsejteket, a könnyen elérhető keményítőt az enzimtréninghez és a galaktooligoszacharidokat (GOS) a bélbolyhok növekedéséhez és az immunrendszer stimulálásához.
Életmentő malac tápszer
A Bonni-M® 3 Pellet egy mikrogranulált prestarter, ami
kombinálja az ízletes tejösszetevőket és a könnyen
elérhető keményítőt a magas takarmányfelvételért. A
Bonni-M® 3 Pellet könnyen emészthető fehérjeforrásokat tartalmaz: hidrolizált vérsejteket, bélnyálkahártyából származó fehérje hidrolizátumot és burgonyafehérjét. Így a tápszer biztosítja a nagy napi tömeggyarapodást és az emésztőrendszer egyidejű enzimtréningjét. A galaktooligoszacharidok (GOS) stimulálják a bélbolyhok növekedését és támogatják az immunrendszer
működését. A SangroSan® és ButySanProtect® hatóanyag komplexek elősegítik az emésztési folyamatokat
a gyomorban és a vékonybélben, valamint növelik a
takarmányfelvételt. A SangroSan® hatóanyag komplex
a laurinsav, citromsav, fumársav és kálium-szorbát egy
speciális, rendkívül hatékony kombinációját tartalmazza, amely megakadályozza az emésztési zavarokat és
elősegíti az egészséges bélflórát.

41

SZOPÓS FÁZIS – TERMÉKEK
PRÉMIUM

PROFI

A Sano prémium szopósmalac takarmányozási koncepciója nagy és extra nagy almokhoz
kínál innovatív kiegészítő termékeket az egész
alom kiemelkedő fejlődéséért – különösen a
kisebb malacok esetében. A takarmányban
lévő hatóanyagok és tápanyagok kombinációja elősegíti a növekedést és a szilárd takarmányhoz történő gyors hosszászokást. Az
intenzív malacelőállítást szem előtt tartva a
Sano prémium koncepciója szopósmalacok
takarmányozásához biztosítja mindazt, amire
az állatoknak szüksége van az egészséges
fejlődéshez és a magas választási súlyhoz.

A Sano profi szopósmalac takarmányozási
koncepciója normál méretű almokhoz kínál
prestarter takarmányozási koncepciót a malacok egyszerű takarmányozása és jó fejlődése érdekében. A takarmányban lévő hatóanyagok és tápanyagok kombinációja elősegíti a növekedést és a szilárd takarmányhoz
történő gyors hosszászokást. A malacelőállítást szemelőtt tartva a Sano profi koncepciója szopósmalacok takarmányozásához
biztosítja mindazt, amire az állatoknak szüksége van az egészséges fejlődéshez és a magas választási súlyhoz.
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TEJ / PUDING
PRÉMIUM: SANAMMAT F®
Univerzális tejpótló takarmány malacoknak
Tejösszetevők

Hidrolizált Tejsavópor Hidrolizált Probiotibúzagalaktovérsejtek
kumok és
fehérje
oligoszachaaminosavridokkal
glutamin
(GOS)

Ásványi
anyagok,
nyomelemek és
vitaminok

Stabilizátorok a
hosszú
hasznos élettartamért

Termékelőnyök

Egészséges
malacok
▶ Egyenletes
növekedés
▶ Magas választási súly
▶ Kevesebb
veszteség
▶

SanAmmat F®

PRÉMIUM: SANAMMAT PUDDINO®
Ízletes puding szopósmalacoknak
Egészséges
malacok
▶ Egyenletes
növekedés
▶ Magas választási súly
▶ Kevesebb
veszteség
▶ Kiváló
emésztés
▶

SanAmmat
Puddino®

SZOPÓS FÁZIS
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▶ TERMÉKEK

PRESTARTER
PRÉMIUM: BONNI-M® 3 PELLET
Rágcsálnivaló granulált bonbon
Feltárt
keményítő

Szójafehérje
koncentrátum

Tejsavópor Hidrolizált
galaktovérsejtek
oligoszacharidokkal
(GOS)

Hidrolizált
bélnyálkahártya

Burgonya- Sangrofehérje
San®

ButySan
Protect®

Termékelőnyök

Magas
takarmányfelvétel
▶ Magas
választási
súly
▶ Biztonságos
választás
▶ Kiváló
emésztés
▶ Egyöntetű
almok
▶

Bonni-M® 3
Pellet

PROFI: BONNI-M® FORTE
A tejből készült bonbon
Magas
választási
súly
▶ Biztonságos
választás
▶ Kiváló
emésztés
▶ Egyöntetű
almok
▶

Bonni-M®
Forte
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VÁLASZTÁS
A szopósmalacokat kb. 6-8 kg-os súllyal elválasztják az anyjuktól és áthelyezik a battériára. Ez nagy stresszt jelent a malacok
számára, mivel egyszerre sok körülmény megváltozik: a környezet, a társak, a takarmány, az etető- és itatóállások, a baktériumflóra, stb. További nagy változást jelent, hogy a malacoknak teljesen át kell állniuk szilárd táplálékra. A választási
fázisban kerülni kell az emésztőrendszer túlterhelését (hasmenés), mivel csak az egészséges malacoknál érhető el nagy
napi testtömeg gyarapodás.
A választási fázisban az optimális menedzsment érdekében a
következő kulcskérdésekre kell válaszolni:

CÉLOK A VÁLASZTÁSI FÁZISBAN
A választás során nincs negatív hatás
Nincs hasmenés
Nagy napi testtömeg gyarapodás

1.	Hogyan lehet elkerülni a hasmenést és a növekedési
visszaesést választás után?
2.	Hogyan érhető el magas tömeggyarapodás ebben az
érzékeny fázisban?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések megválaszolásában. A következő oldalakon minden további információt megtalál a választott malacok takarmányozási igényeiről. Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányozási
koncepció által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.

VÁLASZTÁS

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TUDTA?
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TUDTA? – AMI FONTOS A VÁLASZTÁS SORÁN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
A prestarternek alacsony savmegkötő képességgel
kell rendelkeznie az életveszélyes emésztési zavarok
megelőzése érdekében.
▶ A választási takarmány csak kiváló minőségű fehérjeforrásokat tartalmazhat, mint például tejtermékeket,
▶

szójafehérje koncentrátumot, burgonyafehérjét, bélnyálkahártyát és hidrolizált vérsejteket.
▶ Speciális galaktooligoszacharidok (GOS) stimulálják
a bélbolyhok növekedését és erősítik az immunrendszert.

VÁLASZTÁS – KRITIKUS IDŐSZAK A MALACNEVELÉSBEN
Választás előtt 3-4 nappal ajánlott a malacokat hozzászoktatni a prestarterhez. Még az elletőben el kell kezdeni a prestarter etetését annak érdekében, hogy ez a
meglehetősen nehéz átmenet a lehető legkönnyebb
legyen a malacok számára. A problémamentes takarmányváltás biztosítása érdekében a választási starternek ugyanolyan könnyen emészthető összetevőket kell
tartalmaznia, mint a korábban etetett kiegészítő takarmánynak (puding/tápszer). Az első 3 napon a malacok
keveset esznek, a választás okozta rossz közérzet, a
rangsor-harc és az új környezet (battéria) felfedezése
miatt. Ekkor csökken a gyomorsav-, és az enzimtermelés, mert ha nincs takarmány a gyomorban, akkor
nem termelődnek az emésztőnedvek sem. Ennek következményeként a pH-érték emelkedik a gyomorban
(4. ábra) és csökken az emésztési kapacitás.

4. ábra: Választás után emelkedik a pH-érték a malacok
gyomrában
pH-érték a gyomorban
5.5

Választás

5
4.5
4
3.5

Optimum szint < pH 3,5

3
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2
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SAVMEGKÖTŐ KÉPESSÉG – A HASMENÉS MEGELŐZÉSE
A túlzottan magas gyomor pH-érték azt jelenti, hogy a
gyomor nem bontja le a tápanyagokat teljes mértékben. Ez a takarmánymaradék jó táptalajt jelent a bélben lévő baktériumok (E.Coli) számára, és gyakran
vezethet életveszélyes coli-megbetegedésekhez (hasmenés, ödéma, coli-toxin-sokk) (5. és 6. ábra).
Ezért nagyon fontos, hogy az állatok a választás után
értékes tápanyagokat tartalmazó takarmányt kapjanak. Gondoskodni kell arról, hogy a választási takarmányt szívesen fogyasszák az állatok, könnyen emészthető legyen és segítse a belek egészséges működését.
A választási takarmány legyen alacsony savkötő kapacitású, azért, hogy a gyomorban lévő sósav ne kötődjön
le. Ily módon csökken a gyomor pH értéke, ami segíti a
malacok emésztését. Intenzívebb tápanyagemésztéssel
megelőzhető az életveszélyes emésztési zavarok, betegségek kialakulása (5. és 6. ábra).
Az alacsonyabb savkötő kapacitás (<650 meq/kg) úgy
érhető el, hogy a minimumra csökkentjük a takarmány
fehérje- és ásványi anyag tartalmát, mivel ezek a tápanyagok sok savat kötnek meg. Másrészt az ásványi
összetevők kiválasztása fontos szerepet játszik. Például
a kalciumforrások közül azok, amelyeknél a kalcium
savhoz kapcsolódik (kalciumbutirát, kalciumformiát)
alacsonyabb savkötő kapacitást mutatnak, mint a
kalciumkarbonát (takarmánymész) (7. ábra).

5. ábra: A takarmány magas savmegkötő-kapacitása
fokozza a coli-betegségeket és csökkenti a
napi testtömeg gyarapodást, valamint a
malac takarmányértékesítését
(Lindermayer, 2002)
A savmegkötő-képesség összefüggései
1
0.8
0.4
0.2
0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8
–1
Napi testtömeg
gyarapodás

Takarmányértékesítés

Coli

6. ábra: A takarmány magas savkötő kapacitása rossz
tápanyagemésztést, fokozott baktérium
szaporodást okoz a bélben, és ennek következménye a hasmenés
Takarmány magas
savmegkötő
kapacitással

Rossz
tápanyagemésztés

Fokozott
baktérium
szaporodás

Hasmenés

Ezen kívül fontos, hogy a választási keverék szabad
szerves savakat tartalmazzon, amelyek csökkentik a
takarmány és a gyomor pH-értékét. Ez növeli a takarmány emészthetőségét és megelőzi az emésztési
zavarokat.

Sósav
Megkötött sósav
Emésztetlen fehérje
Baktérium

7. ábra: A ButySanProtect® és a SangroSan® kalciumforrások alacsonyabb savkötő kapacitást
mutatnak, mint a kalciumkarbonát
Savmegkötő kapacitás (%)
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KIVÁLÓAN EMÉSZTHETŐ ÖSSZETEVŐK
A prestarternek jól emészthető összetevőkből kell állnia, és ne tartalmazzon káros alkotórészeket. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a választási szakaszban teljesen le kell mondani a szójadara etetéséről, mert az ún.
antinutritiv anyagokat (enziminhibitor, allergén anyagok) tartalmaz (lásd a táblázatban). Ezek károsan befolyásolják az emésztési folyamatokat és a választási
malacok egészségi állapotát.

A választási takarmányba ezért nem szabad szójadarát
keverni, hanem csak nagyon értékes fehérjét, pl. tejtermékeket vagy speciálisan feldolgozott szójafehérjekoncentrátumot (9. ábra), burgonyafehérjét, bélnyálkahártyát és hidrolizált vérsejteket. A bélnyálkahártyából
származó fehérje-hidrolizátum és hidrolizált vérsejtek
kiváló minőségű állati fehérjék, ezért optimális aminosav mintával rendelkeznek.

Az antinutritiv anyagok kedvezőtlen hatással vannak a
malacok immunrendszerére is, ami a választás időszakában veszélyes, hiszen ekkor a legvédtelenebbek az
állatok. Ez azért van így, mert az aktív immunitás még
nem alakult ki teljesen, de az anyatejből származó antitestek (passzív immunitás) már lebomlottak (8. ábra).

Emellett biogén hatóanyagokat is tartalmaznak, melyek támogatják az immunrendszert. A kiváló fehérjeminőségnek és emészthetőségnek köszönhetően az
anyagcsere és az emésztőrendszer terhelése enyhül.
Ez védi a malacok immunrendszerét (10. ábra), javítja
egészségi állapotukat és a növekedési potenciált.
Az ok: az antitestek képződéséhez felhasznált energia
és fehérje már nem áll elegendő mennyiségben rendelkezésre a testtömeg növekedéséhez.

Szójatermékek antinutritív tényezői
(Peisker et al., 2003)
Antinutritív anyagok

Szójabab

Szójadara

Szójafehérjekoncentrátum

40–50

1–8

2–3

Glicin (ppm)

180,000

66,000

3–20

β-Conglicinin (ppm)

60,000

16,000

<5

Lektinek (ppm)

3,500

10–200

<1

Oligoszacharidok (%)

14

15

2

Szaponinok (%)

0.5

0.6

0.0

Tripszin inhibitorok (mg/g)

8. ábra: A
 z aktív immunitás kialakulása és az immunológiai hiány a választás időpontjában

9. ábra: A tej alkotórészei nagyobb mértékben növelik
a malacok testtömegét, mint a szójadara
(Walker et al., 1986)
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10. ábra: A szójadara jobban terheli a malac immunrendszerét, mint a tejösszetevők vagy a szójafehérje-koncentrátum (antitestek a
vérszérumban) (Li et al., 1991)

11. ábra: A fehérje emészthetősége különösen a
választási időszakban magasabb a szójadaránál
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A Sano által kifejlesztett választási takarmányok kifejezetten igazodnak a malacnevelés ezen érzékeny
szakaszához:
PreKern® Forte 3
A dercés prestarter ízletes tejalkotókat, jól emészthető
zsírokat és értékes ostyalisztből származó feltárt keményítőt tartalmaz, amely az energiaellátásért felelős. A
hidrolizált vérsejtek, a burgonyafehérje és a szójafehérje-koncentrátum sem tartalmaz antinutritív összetevőket, ráadásul kiváló fehérjeminőség és emészthetőség
jellemzi. Az aminosavak, a kiváló minőségű ásványi
anyag és fitáz tartalomnak köszönhetően csökken a
takarmány savmegkötő képessége.
A SangroSan® és ButySanProtect® hatóanyag komplexek javítják az emésztési folyamatokat és a bél egészséges működését, továbbá hozzájárulnak a magas takarmányfelvételhez és a jobb takarmányértékesítéshez.
A SangroSan® hatóanyag komplex egy különleges,
rendkívül hatékony laurinsav, fumársav és citromsav
kombináció, amely hatékonyan akadályozza meg az
emésztési zavarokat és segíti elő az egészséges bélflórát.
PreKern® 4 Brösel
A morzsázott prestarter ízletes tejalkotókat, jól emészthető zsírokat és értékes ostyalisztből származó feltárt
keményítőt tartalmaz, amely az energiaellátásért felelős. A bélnyálkahártyából származó fehérje-hidrolizátum és hidrolizált vérsejtek további kiválóan emészthető fehérjét és biogén hatóanyagokat biztosítanak,
amelyek támogatják az immunrendszert. Az aminosavak, a kiváló minőségú ásványi anyag és fitáz tartalomnak köszönhetően csökken a takarmány savmegkötő
képessége. A takarmányban lévő galaktooligoszacharidok (GOS) stimulálják a bélbolyhok növekedését és
támogatják az immunrendszert.

Választási hét

A SangroSan® és ButySanProtect® hatóanyag komplexek javítják az emésztési folyamatokat és a bél egészséges működését, továbbá hozzájárulnak a magas takarmányfelvételhez és a jobb takarmányértékesítéshez.
A SangroSan® hatóanyag komplex egy különleges,
rendkívül hatékony laurinsav, fumársav és citromsav
kombináció, amely hatékonyan akadályozza meg az
emésztési zavarokat és segíti elő az egészséges bélflórát.
PÉLDARECEPTÚRÁK PRESTARTERHEZ
PRÉMIUM
Összetevő %

Példa Példa Példa Példa Példa Példa
1
2
3
1
2
3

Árpa

35

30

Búza

35

20

Kukorica

20

30

30

30

40

20

40

PreKern® Forte 3
PreKern® 4 Brösel

PROFI

30
30

30

30

20

40

30

30

30

Az operatív működéstől függően keverjenn 0,2-0,5%
SanoCid®-et, 0,5% Stabilosan®-t és 0,1% SUSan
Booster®-t a választási starterbe.
Ad libitum etesse a prestartert addig, amíg a malacok
elérik a kb. 12 kg-os súlyt. Ezután váltson malac starterre. Az első néhány napban 1:1 arányban keverje össze a
prestarterrel.
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PRÉMIUM

PROFI

A Sano prémium malac takarmányozási
koncepciója innovatív választási kiegészítő
termékeket kínál a malacok kiváló fejlődéséért. A takarmányban lévő hatóanyagok és
tápanyagok kombinációja elősegíti az
emésztőrendszer alkalmazkodóképességét,
ezáltal megakadályozza az emésztési zavarok kialakulását, így a malacok biztonságosan mennek keresztül a választás utáni érzékeny időszakon. Az intenzív malacelőállítást
szem előtt tartva a Sano prémium koncepciója választott malacok takarmányozásához biztosítja mindazt, amire az állatoknak
szüksége van az egészséges fejlődéshez és a
nagy napi tömeggyarapodáshoz.

A Sano profi malac takarmányozási koncepciója innovatív választási kiegészítő
termékeket kínál a malacok jó fejlődéséért. A takarmányban lévő hatóanyagok
és tápanyagok kombinációja megakadályozza az emésztési zavarok kialakulását, így a malacok biztonságosan mennek keresztül a választás utáni érzékeny
időszakon. A malacelőállítást szem előtt
tartva a Sano profi koncepciója választott malacok takarmányozásához biztosítja mindazt, amire az állatoknak
szüksége van az egészséges fejlődéshez.

50

VÁLASZTÁS

▶ TERMÉKEK

Sano Takarmányozási Koncepció

PRESTARTER
PRÉMIUM: PREKERN® 4 BRÖSEL
Kiváló minőségű prestarter extra magas fehérjetartalommal
Feltárt
kukorica
és ostyaliszt

Hidrolizált Hidrolizált
vérsejtek
bélnyálkahártya

Szójafehérjekoncentrátum

Lizin,
metionin,
treonin,
triptofán

Tejsavópor
galaktooligoszacharidokkal
(GOS)

Ásványi
anyagok,
nyomelemek
és vitaminok

SangroSan®

Termékelőnyök:

Biztos
választás
▶ Egészséges
malacok
▶ Egyenletes
növekedés
▶ Kiváló
takarmányértékesítés
▶ Nagy napi
tömeggyarapodás
▶

PreKern® 4
Brösel

PROFI: PREKERN® FORTE 3
Teljes értékű prestarter a biztos választáshoz
Biztos
választás
▶ Egészséges
malacok
▶ Egyenletes
növekedés
▶

PreKern®
Forte 3

MALACNEVELÉS 1

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ MIRŐL VAN SZÓ?

MALACNEVELÉS 1
A választás időszakában a malacok egészsége és az emésztőrendszerük fejlődése volt a legfontosabb, a malacnevelésben
ezzel szemben leginkább a teljesítmény kerül előtérbe. A malacoknak nagy napi tömeggyarapodást kell elérniük optimális
takarmányhasznosítással. A jó húsnövekedés érdekében ez a
fázis magas követelményeket támaszt az alkalmazott takarmánykomponensekkel, és különösen a takarmánykeverék
aminosav mintájával szemben.
A malacnevelés 1. fázisában az optimális menedzsment
érdekében a következő kulcskérdésekre kell válaszolni:

CÉLOK A MALACNEVELÉS 1. FÁZISÁBAN
Kiváló takarmányhasznosítás
Nagy napi testtömeg gyarapodás
Egyöntetű malacok

1.	Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a takarmányértékesítés optimalizálásához?
2.	Hogyan lehet minden malacnál nagy súlygyarapodást
elérni az egyöntetű malacállomány érdekében?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések megválaszolásában. A következő oldalakon minden további információt megtalál a növendék malacok takarmányozási igényeiről. Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányozási
koncepció által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.
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TUDTA? – AMI FONTOS A MALACNEVELÉS 1.
SZAKASZÁBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
A malac starternek nem szabad túlságosan különböznie a választási startertől a problémamentes takarmányváltás és az egyenletes növekedés érdekében.
▶ A malacok fehérje előkészítési kapacitása kifejezetten magas a nevelő istállókban. Fontos, hogy a takarmány minden szükséges aminosavat tartalmazzon a
húsbeépítés növeléséhez.
▶

▶

A SangroSan® és ButySanProtect® hatóanyag komplexek javítják az emésztési folyamatokat és a bél
egészséges működését, továbbá hozzájárulnak a
magas takarmányfelvételhez és a jobb takarmányértékesítéshez.

A MAGAS VÁLASZTÁSI SÚLY ELŐSEGÍTI A MALACNEVELÉS SIKERÉT
Az állatok teljesítőképessége a malacnevelési fázisban
nagy mértékben függ az előzményektől. Például annál
jobb teljesítményeket lehet elérni, minél magasabb a
választási súly. A választási súlyt pedig jelentősen befolyásolja a születési súly, amely még tovább vezetve a
koca takarmányozásától függ.
Ha a malacnevelésben nagyobb teljesítményt akarunk
elérni, legelőször a koca takarmányozását kell jól megtervezni és kialakítani, hogy ezáltal nagyobb születésiés választási súlyt érjünk el. A fentebb leírt teljesítménycélok eléréséhez fontos, hogy a malac starter jó
illatú és jó ízű legyen. A malacoknak ugyanis nagyon jó
az ízérzékelése és érzékenyen reagálnak a takarmány
összetételének hirtelen megváltozására.

Ha az állatok egy ideig nem esznek, akkor mindenképpen számolni kell a testtömeg-gyarapodás visszaesésével. Ez az úgynevezett „kompenzáló növekedéssel”
ugyan behozható, de a színhús-arány rovására megy,
és tükröződni fog az értékesítés árbevételében.
A malac starter legyen hasonló a prestarterhez. A
malac starter ezért az összetevők szempontjából ne
különbözzön túlságosan a prestartertől a zökkenőmentes takarmányváltás és az egyenletes növekedés
érdekében. A takarmányértékesítés és az emésztési
folyamatok javításának alapvető feltétele, hogy a
takarmány nagyon jól emészthető összetevőket, és
minden nélkülözhetetlen tápanyagot és hatóanyagot
tartalmazzon.

KIVÁLÓAN EMÉSZTHETŐ KOMPONENSEK
Az antinutritív anyagoknak köszönhetően a starter
takarmány nem tartalmazhat repcedarát, még kis
mennyiségben sem. Ehelyett csak kiváló minőségű
fehérjeforrásokat tartalmazhat, mint például szójadara,
tejtermékek, speciálisan kezelt szójafehérje-koncentrátum vagy hidrolizált vérsejtek.
Takarmányfehérje
A malacnevelési időszak az a szakasz, ahol nagyon magas az állatok fehérjefelvevő-képessége. A fehérjebeépítés tulajdonképpen a később olyan értékes színhús
mennyiséggel azonos. Ezért a malacnevelésben támogatni kell a napi testtömeg-növekedést. Ezzel a takarmányértékesítés is javítható, sőt még a költségeken is
lehet spórolni. Az izomépítés növeléséhez fontos, hogy
a takarmány minden szükséges aminosavat tartalmazzon.
Ez azt jelenti, hogy a takarmányban lévő aminosavaránynak a lehető legpontosabban kell illeszkednie a

malacok szükségleteihez. Ha a takarmányból hiányoznak a szükséges aminosavak, a többi aminosavakat
sem tudják az állatok teljes mértékben hasznosítani.
Így a malacok képtelenek optimálisan kihasználni genetikai potenciáljukat a fehérje beépítéséhez.
Az aminosavakat a fehérjetartalmú takarmányfélék tartalmazzák, mint például a szójadara, de megtalálhatók
optimális mennyiségben és összetételben kiváló minőségű ásványi takarmányokban is. Egy speciális aminosav kombináció miatt a takarmány fehérjetartalma
minimálisra csökken, és ezzel egyidejűleg optimalizálható a takarmány aminosav-összetétele. A hidrolizált
vérsejtek kiváló minőségű állati fehérjék, és ezért optimális aminosav mintával rendelkeznek. Emellett biogén hatóanyagokat is tartalmaznak, melyek támogatják az immunrendszert. A kiváló fehérjeminőségnek és
a kiváló emészthetőségnek köszönhetően enyhül az
anyagcsere és az emésztőrendszer leterheltsége.
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Ily módon az állatok ideális fehérjéhez jutnak, amelynek számos előnye van (12. ábra):
▶ Szójadara tetemes költségeinek megtakarítása
▶ Elkerülhető a túl sok fehérje a takarmányban, ezzel
nő a napi testtömeg gyarapodás is és javul a takarmányértékesítés
▶ Csökkenthető a takarmány savmegkötő képessége,
ezzel nő a teljesítmény és javul a malacok egészségi
állapota.
▶ A fehérjebeépítő-képesség optimális kihasználása,
aminek köszönhetően nő az izomépítés mértéke.
▶ Csökkenteni lehet a nitrogén-kiválasztást, javítani a
trágyaegyensúlyt (nitrogén) és az istálló levegőminőségét

12. ábra: Optimális fehérjeösszetétel SanAmin®
hozzáadásával

Egységes malacállomány
Optimalizált aminosav-ellátással és kiválóan emészthető összetevőkkel biztosíthatja, hogy minden malac
– még a kisebb és könnyebb egyedek is – nagy napi
tömeggyarapodást érjenek el. A megfelelő tápanyagellátás és az ízletes takarmány biztosítja, hogy az állomány homogénebb legyen és egyöntetűen növekedjen.



A Sano a választási takarmányhoz hasonló termékeket fejlesztett ki a malacnevelés fázisához, kiemelt
figyelemet fordítva a törésmentes átmenetre:
Suggi®
A zökkenőmentes takarmányváltás biztosításához a
Suggi® kiválóan emészthető, ízletes energia- és tejkomponenseket is tartalmaz. A SanAmin® hatóanyagban
található aminosavak optimális összetételűek, és a takarmányfehérjével együtt a malacok igényeihez igazított
aminogramot alkotnak. Az aminosavaknak, a kiváló minőségű ásványianyag forrásoknak és a fitáznak köszönhetően csökken a takarmány savmegkötő képessége.
A SangroSan® és a ButySanProtect® hatóanyagok biztosítják a belek egészséges működését, a jobb emésztés,
takarmányfelvételt és -értékesítést.
Suggi® Forte 3
A zökkenőmentes takarmányváltás biztosításához a
Suggi® Forte 3 kiválóan emészthető, ízletes energia- és
tejkomponenseket is tartalmaz. A Suggi® Forte 3-ban
található hidrolizált vérsejtek a könnyen emészthető
fehérjék kiváló szállítói. A SanAmin® hatóanyagban található aminosavak optimális összetételűek, és a takarmány fehérjéivel együtt a malacok igényeihez igazított
aminogramot alkotnak. Emellett az aminosavak, a kiváló
minőségű ásványi anyagok és a fitáz csökkenti a takarmány savmegkötő képességét. A SangroSan® és a ButySanProtect® hatóanyagok biztosítják a belek egészséges
működését, a jobb emésztést, takarmányfelvételt és
-értékesítést.
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A SanAmin®-ban lévő fehérjebeépítő elemek

A takarmányban lévő fehérjebeépítő elemek

PÉLDARECEPTÚRÁK
MALAC STARTER TAKARMÁNYHOZ
PRÉMIUM

PROFI

Összetevő %

Példa Példa Példa Példa Példa Példa
1
2
3
1
2
3

Árpa

31,5

19

Búza

40

10

Kukorica

30,5

19

40

10

40

CCM (65% sz.a.)
Szójadara (44)

24

40
50

18

20

17

Suggi®
Suggi® Forte 3

10

10

Cellusan 70®

0,5

1

23

50
19

20

18

10

10

9

0,5

1

9

Az operatív működéstől függően keverjen 0,2-0,5%
SanoCid®-et, 0,5% Stabilosan®-t és 0,1% SUSan Booster®-t a malac starter takarmányba.
Ezért a malacnevelés 1. fázisában (kb. 12-20 kg-os élősúly) adjon az állatoknak optimális aminogrammal rendelkező startert Suggi®-val vagy Suggi® Forte 3-mal.
Kb. 20 kg-os súlytól szoktassa a malacokat a malacnevelő takarmányhoz, és minden egyes takarmányváltásnál 2 napig 1:1 arányban keverje a régi takarmányt
az újjal. A malacnevelés teljes szakasza alatt ad libitum
etesse az állatokat.
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MALACNEVELÉS 1 –
TERMÉKEK
PRÉMIUM

PROFI

A Sano prémium malac takarmányozási koncepciója innovatív termékeket kínál az állatok
kiváló fejlődéséhez. A takarmányban lévő hatóanyagok és tápanyagok kombinációja támogatja az egészséget és a növekedést nagyon nagy napi tömeggyarapodással. Az intenzív malacelőállítást szemelőtt tartva a
Sano prémium koncepciója növendék malacok takarmányozásához biztosítja mindazt,
amire az állatoknak szüksége van az egészséges fejlődéshez és a nagy napi tömeggyarapodáshoz.

A Sano profi malac takarmányozási koncepciója biztos termékeket kínál a malacok jó
fejlődéséhez. A takarmányban lévő hatóanyagok és tápanyagok kombinációja támogatja az egészséget és a növekedést nagy
napi tömeggyarapodással. Az malacelőállítást szemelőtt tartva a Sano profi koncepciója növendék malacok takarmányozásához
biztosítja mindazt, amire az állatoknak
szüksége van az egészséges fejlődéshez.
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▶ TERMÉKEK

PRÉMIUM: SUGGI® FORTE 3
10% koncentrált erő a prémium malacstarterben
Ásványi
anyagok,
nyomelemek
és vitaminok

Kivlóan
emészthető tejkomponensek és
ostyaliszt

SanAmin®: Hidrolizált BurgonyaSangrolizin,
vérsejtek fehérje
San®
metionin,
(keserűségtreonin,
mentes)
triptofán

ButySan Probioti- Termékelőnyök:
Protect® kumok

Kiváló
takarmányértékesítés
▶ Nagy napi
tömeggyarpodás
▶ Magas eladási
súly
▶ Erős húsrészek
▶ Több nyereség
▶

Suggi®
Forte 3

PROFI: SUGGI®
10% koncentrált erő a malacstarterben
Kiváló
takarmányértékesítés
▶ Nagy napi
tömeggyarpodás
▶ Magas eladási
súly
▶ Több nyereség
▶

Suggi®
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MALACNEVELÉS 2
A malacnevelés 2. fázisában a teljesítmény kerül középpontba.
A malacoknak nagyon magas testtömeg gyarapodást kell elérniük optimális takarmányhasznosítás segítségével. A jó húsnövekedés érdekében ez a fázis magas követelményeket támaszt a takarmány aminosav mintájával szemben.
A malacnevelés 2. fázisában az optimális menedzsment
érdekében a következő kulcskérdésekre kell válaszolni:
1.	Hogyan lehet 30 kg-os élősúlyt elérni tíz élethéten belül?

CÉLOK A MALACNEVELÉS 2. FÁZISÁBAN
30 kg-os élősúly 10 hetes korban
Kiváló takarmányértékesítés
Egyöntetű malacállomány

2.	Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a takarmányértékesítés további javítására?
3.	Hogyan lehet elérni egyöntetű csoportokat az értékesítés
idejére?
Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések megválaszolásában. A következő oldalakon minden további információt megtalál a növendék malacok takarmányozási igényeiről. Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányozási
koncepció által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.

MALACNEVELÉS 2
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▶ TUDTA?
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TUDTA? – AMI FONTOS A MALACNEVELÉS 2.
FÁZISÁBAN
TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶

A takarmány fehérjetartalma csökkenthető olyan
kiváló minőségű malac ásványi anyagokon keresztül,
melyek tartalmazzák az összes fontos aminosavat.
Valin (5. esszenciális aminosav) hozzáadásával
további sikereket érhet el.

Az NSP enzimek, mint például a β-xilanáz és a β-glükanáz megbontják a gabonában lévő arabinoxilán és
β-glükán antinutritív tényezőit.
▶ A polifenolok semlegesítik az anyagcsere káros
melléktermékeit, “detoxikálják” a szervezetet és
támogatják az immunvédelmet.
▶

30 KG-OS ÉLŐSÚLY 10 HETES KORBAN
Alapvetően a 10 hetes korra előirányzott 30 kg-os élősúly alapjait a szopós korban kell lefektetni. A magas
születési és választási súly, valamint a választott malacok jó menedzsmentje fontos előfeltétele a nagy napi
tömeggyarapodással járó sikeres malacnevelésnek
(13. ábra).

AMINOSAVAK
A malacnevelő takarmánykeveréket az összes fontos
tápanyaggal és hatóanyaggal el kell látni. A takarmány
fehérjetartalma (pl. szójatartalom) csökkenthető olyan
kiváló minőségű malac ásványi anyagokkal, melyek
tartalmazzák az összes fontos aminosavat. Korlátozó
esszenciális aminosav a lizin, a metion, a treonin és a
triptofán. Gyakorlati tesztek bizonyítják, hogy még
nagyobb sikert lehet elérni valin (5. esszenciális aminosav) alkalmazásával.

13. ábra: A magas választási súly elősegíti a nagymértékű napi testtömeg gyarapodást a malacnevelés fázisában (Tölle und Meyer, 2008)
Napi testtömeg gyarapodás a malacnevelés fázisában (g/nap)
520
500
480
460
440
420
400
< 6,5

6,5–7,0

7,1–7,5

7,6–8,0

8,1–8,5

8,6–9,0

> 9,0

Választási súly (kg)

NSP ENZIMEK
A strukturális szénhidrátok élelmi rostokat tartalmaznak, amit a malacok gyomra és vékonybele nem képes
megemészteni β kötődésük miatt. Ezeket a nem keményítő poliszacharidokat hívják röviden NSP-nek. Az
enzimek, mint például a β-xilanáz és a β- glükanáz lebontják a gabonában lévő arabinoxilán és β-glükán
antinutritív alkotóit.
Ennek eredményeként most már felhasználhatók azok
az NSP-ben található tápanyagok, amelyeket korábban
nem lehetett hasznosítani. A továbbfejlesztett tápanyag hasznosítás eltávolítja a nemkívánatos baktériumok elől a táplálékot. Ez stabilizálja a különböző
típusú baktériumok dinamikus egyensúlyát a gyomorban és a bélrendszerben.

Így a nemkívánatos káros baktériumokat (szalmonella,
stb.) elnyomja és megnő a takarmány prebiotikus tulajdonsága. Ezért használjon olyan ásványi takarmányt,
amely tartalmaz NSP enzimeket.
Gabona

Arabinoxilán
tartalom (%)

β-glükán
tartalom (%)

Búza

6,0

0,7

Árpa

7,4

3,8

Rozs

8,5

1,8

Tritikálé

5,7

1,5

Zab

8,6

2,5

Kukorica

3,9

0,1
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ESETTANULMÁNY
Üzem: Kai-Stephen és Friedhelm Kruse,
Petershagen, Kelet-Vesztfália, Németország
Kai-Stephen Kruse feleségével és szüleivel együtt egy
koca üzemet vezet a németországi Petershagenben.
Kai-Stephen és az apja, Friedhelm Kruse mindig pozitívan álltak az új fejlesztésekhez. “ A SUSan Ferkel
Premium® malac ásványi takarmányt rögtön ki akartuk
próbálni” ‒ mondja Kai-Stephen Kruse.
Takarmányozási kísérlet
3 turnusban, mindegyikben 950 malaccal (összesen
2.850 malaccal) sertéstenyésztő szakemberek tesztelték a SUSan Ferkel Premium® hatékonyságát.

Az összes malac választáskori (7-15 kg) takarmányozását egyenletesre tervezték, 30% PreKern® Forte 3
tartalommal a prestarterben. A rákövetkező malacnevelés 1. fázisában (15-20 kg) is ugyanazt a takarmányt kapta az összes malac 10% Suggi® Forte 3-mal.
Kísérleti és kontroll csoport
Az ezt következő malacnevelés 2. fázisában (20-30 kg) a
Kruse család két csoportra osztotta az egyes turnus
malacait. A kísérleti csoport takarmánykeveréke SUSan
Ferkel Premium®-ot, a kontroll csoporté pedig Ferkelgold Forte®-t tartalmazott.

MALACNEVELŐ TAKARMÁNYKEVERÉK A KRUSE ÜZEMBEN
7-12 kg

12-15 kg

15-20 kg

20-30 kg

Árpa

32.9%

34.7%

35.0%

35.4%

Tritikálé

20.0%

17.0%

20.0%

25.0%

Kukorica

15.0%

16.0%

15.0%

15.0%

Szójadara

–

10.0%

18.0%

18.0%

Olaj

1.0%

1.5%

1.4%

2.0%

PreKern® Forte 3

30.0%

15.0%

–

–

Suggi® Forte 3

–

5.0%

10.0%

–

SUSan Ferkel Premium®

–

–

–

4.0%

Cellusan 70®

1.0%

0.7%

0.5%

0.5%

SUSan Booster®

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

NAPI TESTTÖMEG GYARAPODÁS A KÍSÉRLETI ÉS KONTROLL CSOPORTBAN
470 malac
4% Ferkelgold Forte®

480 malac
4% SUSan Ferkel Premium®

Különbség

1. turnus

630 g napi testtömeg gyarapodás

670 g napi testtömeg gyarapodás

+ 40 g

2. turnus

655 g napi testtömeg gyarapodás

690 g napi testtömeg gyarapodás

+ 35 g

3. turnus

640 g napi testtömeg gyarapodás

680 g napi testtömeg gyarapodás

+ 40 g

Konklúzió: A SUSan Ferkel Premium®-mal etetett kísérleti csoportban a malacok 2 nappal korábban érték el a
célzott testsúlyt, mint a kontroll csoportban lévő társaik. Ezen kívül a kísérleti csoporban lévő malacok 1,3 kg-mal
nagyobban voltak, mint a kontroll csoportban lévő malacok az adott eladási napon.
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POLIFENOLOK
A polifenolok kiegészítik az E-vitamin hatását az anyagcsere káros melléktermékeinek kiiktatásával és az Evitamin védelmével. A polifenolok semlegesítik az
anyagcsere káros melléktermékeit, “detoxikálják” a
szervezetet és védik a fontos sejteket (testsejtek, vérsejtek, idegsejtek, immunsejtek, stb.). Támogatják és
megkönnyítik az anyagcserét. Ez javítja az állatok
ellenállóképességét és rugalmasságát. A polifenolok
ezért fontos építőelemei a sikeres malacnevelésnek és
a későbbi hizlalásnak.
A Sano Polifenol Komplex semlegesíti az anyagcsere
káros melléktermékeit

A Sano olyan termékeket fejlesztett, amelyek speciális aminosavakat és aktív összetevőket tartalmaznak,
kifejezetten a malacneveléshez, a nagy napi tömeggyarapodás és a kiváló takarmányértékesítés érdekében:
Ferkelgold®
A 3 elsődleges korlátózó aminosavat (lizin, metionin,
treonin) tartalmazza olyan arányban, amely a takarmányfehérjével (pl. szója) kombinálva pontosan a malacok igényeihez igazodik. Ezenkívül az NSP enzimek
növelik a takarmány emészthetőségét és a bél egészségét.
SUSan Ferkel Premium®
A SanAmin® hatóanyagon keresztül tartalmazza a 4
elsődleges korlátozó aminosavat (lizin, metionin, treonin, triptofán). Emellett az 5. esszenciális aminosavat
(valin) is tartalmaz. Az aminosavakat olyan összetételben tartalmazza, amely a takarmányfehérjével (pl. szója) kombinálva pontosan a malacok igényeihez igazodik. Így a lehető legnagyobb napi testtömeg gyarapodás érhető el kiváló takarmányértékesítés és csökkentett nitrogén kibocsátás mellett. Ezenkívül a speciális
polifenol komplex javítja az ellenállóképességet, és az
NSP enzimek növelik a takarmány emészthetőségét és
a bél egészségét.

E-vitamin a szervezetben
végzett további feladatokhoz
(pl. termékenység)
E-vitaminok

PÉLDARECEPTÚRÁK
MALACNEVLŐ 2 TAKARMÁNYHOZ
PRÉMIUM
Összetevő %

E-vitamin szükséglet
a károsanyagok semlegesítésére

Árpa

30

18

Búza

28,5
20

Kukorica
E-vitamin a
további feladatokhoz

Polifenolok

30

18

19

26,5

17

40

20

40

CCM (65% sz.a.)
Szójadara (44)

E-vitaminok

11

70
17

18

15,5

Ferkelgold®
E-vitamin szükséglet

A gyorsan növekvő malacok olyanok, mint a nagy
teljesítményű sportolók, ezért a vitaminok és nyomelemek ellátása különösen fontos az anyagcsere és az
immunrendszer támogatásában. Ezért a malacoknak
adott ásványi anyagoknak könnyen elérhető nyomelemeket kell tartalmaznia szerves kötésű formában.

PROFI

Példa Példa Példa Példa Példa Példa
1
2
3
1
2
3

SUSan Ferkel
Premium®

4

4

Cellusan 70®

0,5

1

10

70
19

20

16,5

4

4

3,5

0,5

1

3,5

Az operatív működéstől függően keverjen 0,2-0,5%
SanoCid®-et, 0,5% Stabilosan®-t és 0,1% SUSan
Booster®-t a malacnevelő 2 takarmányba.
Etessen malacnevelő 2 startert 4% Ferkelgold®-dal
vagy SUSan Ferkel Premium®-mal a malacnevelés 2.
szakaszában (kb. 20-30 kg-os élősúly). A teljes nevelési időszak alatt ad libitum kínálja a malacoknak a
takarmányt.
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MALACNEVELÉS 2 –
TERMÉKEK
PRÉMIUM

PROFI

A Sano prémium malac takarmányozási koncepciója innovatív ásványi takarmányokat kínál
az állatok kiváló fejlődéséhez. A könnyen elérhető ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok,
aminosavak és hatóanyagok támogatják az
egészségügyi helyzetet és a növekedést, valamint biztosítják az optimális aminogramot a
nagy napi testtömeg gyarapodáshoz. Az intenzív malacelőállítást szem előtt tartva a Sano
prémium koncepciója növendék malacok
takarmányozásához biztosítja mindazt, amire
az állatoknak szüksége van, hogy gyorsan elérjék az optimális eladási súlyt.

A Sano profi malac takarmányozási koncepciója biztos termékeket kínál a malacok jó
fejlődéséhez. A könnyen elérhető ásványi
anyagok, nyomelemek, vitaminok, aminosavak és hatóanyagok támogatják az egészségügyi helyzetet és a növekedést a nagy
napi testtömeg gyarapodáshoz. A malacelőállítást szem előtt tartva a Sano profi koncepciója növendék malacok takarmányozásához biztosítja mindazt, amire az állatoknak szüksége van, hogy gyorsan elérjék az
optimális eladási súlyt.

MALACNEVELÉS 2

Sano Takarmányozási Koncepció

▶ TERMÉKEK

PRÉMIUM: SUSAN FERKEL PREMIUM®
Kiváló minőségű malacnevelő ásványi takarmány
Ásványi
anyagok,
nyomelemek és
vitaminok

Lizin,
Triptofán és Kalciummetionin, valin: a 4. és magnéziumtreonin,
5. esszenciá- karbonát &
lis aminomésztartalmú
savak
tengeri alga

NSP
enzimek

ButySan
Protect®

Stabilo
San®

Termékelőnyök:

Kiváló emésztés
Kiváló
takarmányértékesítés
▶ Nagy napi
testtömeg
gyarapodás
▶ Nagy eladási súly
▶ Erős húsrészek
▶ Több nyereség
▶
▶

SUSan
Ferkel
Premium®

PROFI: FERKELGOLD ®
Növekedés serkentő malacneveléshez
Kiváló
takarmányértékesítés
▶ Nagy napi
testtömeg
gyarapodás
▶ Nagy eladási súly
▶ Több nyereség
▶

Ferkelgold®
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KOCA TERMÉKEK
PRÉMIUM TERMÉKVONAL

SUSAN TRAG®
Kiváló minőségű hatóanyag kombináció
vemhes kocáknak

SUSAN LAC®
Kiváló minőségű hatóanyag kombináció
szoptatós kocáknak

PROFI TERMÉKVONAL

SAUENGOLD TRAG®
Kiváló szaporpodásbiológia vemhes
kocáknak és kocasüldőknek

FASERSAN TRAG®
Ásványi anyagok és emésztést
támogató rostok vemhes kocáknak

SAUENGOLD LAC®
Növeli a szoptatós kocák tejtermelését

SANENERGY®
Energiabomba a kocatakarmányban

CELLUSAN 70®
Természetes nyersrost koncentrátum a
kiváló emésztésért

SUSAN BOOSTER®
Javítja a takarmány emészthetőségét,
ezáltal nő a takarmányhasznosítás

FERTISAN®
Szaporodásbiológiai aktivátor

STABILOSAN®
Vitaminok és nyomelemek a nagy
teljesítményért és az erős szívért

SANOCID®
Savakkal stabilizálja a bélflórát és
elősegíti a takarmány emészthetőségét

MYCOSAN®
Semlegesíti a mikotoxinokat a
takarmányban

SUSAN® MULTIVITAL
Ivarzást stimuláló kiegészítő takarmány

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

MALAC TERMÉKEK
PRÉMIUM TERMÉKVONAL

SANAMMAT F®
Univerzális tejpótló
takarmány malacoknak

SANAMMAT
PUDDINO®
Puding malacoknak
az egyöntetű
növekedésért

BONNI-M® 3 PELLET
Granulált bonbon
szopósmalacok
számára a tej mellé

PREKERN® 4
BRÖSEL
Magas fehérjetartalmú választási
starter

SUGGI® FORTE 3
Kiváló minőségű
fehérjekomponensek a malacstarterhez

SUSAN FERKEL
PREMIUM®
Kiváló minőségű
ásványi anyag malacneveléshez

PREKERN® FORTE 3
Biztos választási
starter az egészséges
malacokért

SUGGI®
Koncentrált erő a
malacindító
takarmányhoz

FERKELGOLD®
Növekedés fokozó
malacneveléshez

PROFI TERMÉKVONAL

BONNI-M® FORTE
Tejből készült bonbon szopósmalacoknak a tej mellé

BONNIKERN®
F-MILCH
Teljes értékű ízletes
malac starter

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SUSAN BOOSTER®
Javítja a takarmány emészthetőségét, ezáltal nő a
takarmányhasznosítás

SANOCID®
Savakkal stabilizálja a bélflórát
és elősegíti a takarmány
emészthetőségét

STABILOSAN®
Vitaminok és nyomelemek
kombinációja a nagy teljesítményért és az erős szívért

CELLUSAN 70®
Természetes nyersrost koncentrátum a kiváló emésztésért

PIGLOBIN®
Hatóanyag koncentrátum
újszülött malacoknak
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HÍZÓ TERMÉKEK
PRÉMIUM TERMÉKVONAL

AMINOGOLD® FORTE 10
Vitaminokban gazdag kiváló minőségű
ásványi takarmány nagy teljesítményű
hízósertéseknek

AMINOGOLD® FORTE VALIN
Vitaminokban gazdag ásványi takarmány valin aminosav kiegészítéssel nagy
teljesítményű hízósertéseknek

MASTPREMIX® FORTE
Aminosavakban gazdag kiváló
minőségű ásványi takarmány nagy
teljesítményű hízósertéseknek

MASTPREMIX® FORTE VALIN
Aminosavakban gazdag ásványi takarmány valin aminosav kiegészítéssel nagy
teljesítményű hízósertéseknek

PROFI TERMÉKVONAL

AMINOGOLD®
Vitaminokban gazdag hatóanyag
kombináció a nagy napi tömeggyarapodásért

MASTPREMIX®
Aminosavakban gazdag hatóanyag
kombináció a nagy napi tömeggyarapodásért

STANDARD TERMÉKVONAL

AMINOMAST®
Alapvető ásványi takarmány ellenálló,
egészséges sertések takarmányozásához

MASTSAN 2000®
Alapvető ásványi takarmány
a biztonságos sertéshizlalásért

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SUSAN BOOSTER®
Javítja a takarmány emészthetőségét,
ezáltal nő a takarmányhasznosítás

SANOCID®
Savakkal stabilizálja a bélflórát és
elősegíti a takarmány emészthetőségét

STABILOSAN®
Különböző vitaminok és nyomelemek
kombinációja a nagy teljesítményért és
az erős szívért

MYCOSAN®
Semlegesíti a mikotoxinokat a
takarmányban

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

Kövessen minket:

A LEGFONTOSABB ADATOK MALACELŐÁLLÍTÁSHOZ
KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK KOCATENYÉSZTÉSHEZ
Tenyészkoca

PROFI

PRÉMIUM

Élve született malacok száma / koca / év

< 33

> 33

Élve született malacok száma / alom

≤ 13

> 14

Születési súly

1,5 kg

1,3–1,5 kg

Alacsony súlyú malacok (születéskor)

Nincs malac 1,000 g alatt

A malacok < 10%-a 1,000 g alatt

Választási súly (3 hetes szopós fázis)

> 6 kg

> 6 kg

Választási súly (4 hetes szopós fázis)

> 8 kg

> 8 kg

Választott malac / koca / év

< 30

> 30

Alom / koca / év

2,4

2,4

Selejtezés

35–40%

35–40%

Életteljesítmény (malac / koca)

> 70

> 80

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK MALACNEVELÉSHEZ
Malac

PROFI

PRÉMIUM

Testsúly a 10. hét után

30 kg

≥ 30 kg

Napi testtömeg gyarapodás (8–30 kg)

460–500 g

500–550 g

Napi testtömeg gyarapodás (6–30 kg)

420–450 g

440–500 g

Takarmányértékesítés (8–30 kg)

< 1.8 : 1

1.6 : 1

Takarmányértékesítés (6–30 kg)

< 1.7 : 1

1.6 : 1

Egyöntetű malacállomány

Normál növekedési görbe 30 kg-ig,
alacsony szórással

Normál növekedési görbe 30 kg-ig,
alacsony szórással

Eladott malac / koca / év

30

≥ 30

EREDMÉNYES TAKARMÁNYOZÁS A JÖVŐBELI MALACELŐÁLLÍTÁSÉRT
KOCÁK ÉS MALACOK 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.

20190830

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.
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