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2 Sano Takarmányozási Koncepció

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

SANO MIPRO® – A TÖKÉLETES MEGOLDÁS FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ 
ÁSVÁNYI TAKARMÁNYRA, A LEGJOBB BENDŐTELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TMR-EKHEZ

Szárazonálló időszak

Laktáció

MIPRO M 500® 
Komplett megoldás a legjobb 
bendőtejlesítményhez 
kiegyensúlyozott arányú 
szenázs és kukorica szilázs 
tartalmú adagokhoz vagy 
> 50% kukorica felhasz- 
nálásával készült TMR-hez

MIPRO RB 600® 
Magas keményítő tartalmú 
adagokhoz

MIPRO PREN 250® 
Tápanyag szinkronizálás a 
bendő optimális előkészí- 
tésére és az ellési bénulás 
megelőzésére szárazonálló 
tehenek TMR adagjához

MIPRO PREN 400®

Tápanyag szinkronizálás a 

bendő optimális előkészítésére 

és az ellési bénulás 

megelőzésére szárazonálló 

tehenek TMR adagjához

MIPRO HP 600®

kiegyensúlyozott arányú  

szenázs és kukorica szilázs 

tartalmú adagokhoz  

vagy > 50% kukorica  

felhasználásával készült  

TMR-hez
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TEJELŐ TEHÉN  
TERMÉK ÁTTEKINTŐ

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

KRISTALL HEFE®
Energiacsomag az aktív 
bendőműködésért

DEXTROFAT SC®
Bendővédett cukor és zsír  
kombinációja a sikeres insze- 
mináláshoz és a ketózis elleni 
hatékony védekezéshez

LINOMILK®
CLA-ból és propilén-glikolból 
készült energiacsomag a ketózis 
elleni védelemhez és az optimá-
lis laktációs starthoz

MULTISAN NEKTAR®
Cukorkomponensek a bendősz-
inkronizáláshoz, valamint a rost 
és nitrogén hasznosítás opti-
malizálásához

FERTISAN®
Aktív összetevő komplex  
vitaminokkal, béta-karotinnal  
és nyomelemekkel a legjobb 
fertilitásért

STIMUDIGEST®
Anyagcsere és bendő  
aktivátor a ketózis hatékony 
megelőzéséhez és kezeléséhez

DEXTROFAT® RAPS 
Bendővédett cukor és zsír  
kombinációja a sikeres insze- 
mináláshoz és a ketózis elleni 
hatékony védekezéshez

LABACSIL® 
Szenázs- és szilázstartósítók  
az ízletes és kiváló minőségű 
tömegtatarmányokért.

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

 Szárazonálló időszak (A Prenata 50®-et mindig a Sano egyik laktációs ásványi takarmányával kombinálva kell használni)

PRENATA 50®
Szárazonálló TMR kiegészítés az 
ellési bénulás megelőzésére

CAMISAN®
Ásványianyag komplex nagy 
teljesítményű tejelő tehenek 
részére

PROFISAN®
Ásványianyag komplex 
kiemelkedő teljesítményű  
tejelő tehenek részére

TOPSAN®
Ásványianyag komplex csúcs- 
teljesítményű tejelő tehenek 
részére

 Ellés  Laktáció

BOVIFIT® SC
Fitneszital tehenek részére  
ellés után

CAMISAN®
Ásványianyag komplex nagy 
teljesítményű tejelő tehenek 
részére

PROFISAN® 
Ásványianyag komplex 
kiemelkedő teljesítményű  
tejelő tehenek részére

TOPSAN® 
Ásványianyag komplex csúcs- 
teljesítményű tejelő tehenek 
részére

LABACSIL® 

Hatékony tartósító a  

minimális fermentációs  

veszteségekért, a jobb 

takarmányminőségért és  

az ízletes tömeg- 

takarmányokért.
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Napi küldetésünk és motivációnk az egészséges növekedésre 
való törekvés, különösen a modern takarmányozásban. Követ-
keztetésképp így fogalmazhatjuk meg a Sano hitvallását:

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

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

Richard Waldinger, ügyvezető

TARTALOM 
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HÁROM TÉNYEZŐ  
A SIKERHEZ

TERMÉKEK
Folyamatosan szerteágazóbbá válnak a 
kihívások, amelyek elé a takarmánygyár- 
tó cégek kerülnek. Egyfelől fenntartható, 
gazdaságos tejtermelésre van szükség, 
másfelől viszont kérdéses, hogyan lehet 
hasznosítani a legújabb takarmányozási 
kísérletek eredményeit, hogyan lehet 
helyes döntéseket hozni a takarmány- 
adag tervezésnél és az állatjólét terüle- 
tén. A tejelő tehenek teljesítménye fo- 
lyamatosan növekszik. Ezért a kérődzők 
számára alkalmas tápanyagok biztosí- 
tása fontosabb, mint valaha. Profitáljon 
a kifejezetten tejelő tehenek részére 
kifejlesztett termékeinkből, funkcionális 
aktív hatóanyag tartalmú komplexeink-
ből és valósítsa meg üzemi céljait.

TANÁCSADÁS
A kémiai takarmány-elemzés részletes 
emészthetőségi paraméterekkel történő 
kiterjesztése a dinamikus adagkalkulá- 
cióra egyet jelent a keresletorientált 
tejelő szarvasmarha takarmányozás  
forradalmasításával. Most először nyílik 
lehetőség a precíziós takarmányozásra 
bármely tehenészet számára. Például a 
zsír nem csak zsír vagy csak energiafor-
rás, hanem a zsírsavak mintája által az 
optimális teljesítményhez, termékeny- 
séghez és állategészségügyhöz jelentős 
mértékben hozzájáruló összetevő. Az 
ideális aminosav profil etetése csökkenti 
a költségeket és javítja a tápanyag hasz- 
nosítást. Profitáljon a Sano tanácsadói 
koncepciójából, a legújabb dinamikus 
adagkalkulációs szoftverünkből és a 
takarmányköltség feletti jövedelem 
(IOFC) optimalizációból – a fenntartható 
és sikeres tejtermelés érdekében.

KONTROLLING
Az állati takarmányok gazdaságos és 
hosszú távú előállítása érdekében a 
tejtermelésben további hatékonyság- 
növelés lehetséges, és szükséges is. 
Használja ki a Sano szakértelmét, ter-
mékeit, és az Ön állományára szabott 
innovatív takarmányozási koncepcióját, 
valamint az elért eredmények folyama-
tos kontrollingját. Megmutatjuk Önnek 
hogyan lehet hosszú távon felülkere-
kedni a vállalat- és termelésspecifikus 
kihívásokon, és hogyan lehet több 
minőségi tejet termelni.



Sano Takarmányozási Koncepció6 ANYAGCSERE BETEGSÉGEK ▶ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

ANYAGCSERE BETEGSÉGEK KIALAKULÁSA

TAKARMÁNYOZÁSI HIÁNYOSSÁGOK

HATÁSOK

Nyomelemek, vitaminok 
és antioxidánsok 
elégtelen ellátása

DCAD a szárazonálló 
időszakban vagy 

magnézium hiány

A fizikailag hatékony 
nyersrost elégtelen 

ellátása

Az immunrendszer 
gyengülése Kalciumhiány Bendő acidózis

Petefészek 
diszfunkció

Oltógyomor  
áthelyeződés

Oltógyomor  
áthelyeződés 

Magzatburok 
visszatartás és 
méhgyulladás

SántaságTőgygyulladás

Csökkenő szárazanyag felvétel az ellés időszakában

Ellési 
bénulás

Negatív energia és fehérje egyensúly 
NEFA növekedés

Ketózis és 
zsírmáj

TÜNET NYOMONKÖVETÉS / TAKARMÁNYOZÁSI HIÁNYOSSÁGOK

KÓRKÉPEK
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ÍGY TARTSA KONTROLL ALATT AZ ANYAGCSERE BETEGSÉGEKET

IMMUNRENDSZER
A tőgygyulladás, a méhgyulladás és a magzatburok 
visszatartás a meggyengült immunrendszer követ-
kezményei (Goff és Horst 1997b). Számos alapvető 
tápanyag vesz részt a kialakulásában (NRC 2001). Az 
immunrendszert erősítheti:

▶ Vitaminok, szerves és szervetlen nyomelemek és 
antioxidánsok alkalmazásával.

▶ Az ellési bénulás elkerülésével.
▶ A negatív energiamérleg csökkentése energiapótló 

kiegészítők és zsírsavak használatával.
▶ Az adag aminosavtartalmának kiegyensúlyozásával.

NEGATÍV ENERGIA EGYENSÚLY –  
KIEGYENSÚLYOZATLAN AMINOSAV 
ELLÁTÁS
A laktáció elején a nagy tejhozam mindig negatív ener-
gia egyensúlyt eredményez. Ez gyakran ketózishoz 
vezet, és hosszútávon zsírmáj kialakulását okozhatja 
(Havlin et al., 2017). Ezenkívül gátolja a petefészek 
működését, mivel a tehén tápanyag- és hormonház-
tartásában nincs elegendő energia a vemhesüléshez 
(Staples et al., 1998, NRC 2001). Erre az egyetlen meg- 
oldás a takarmányadag optimalizálása:

▶ Ellés előtt a szárazanyag-felvétel növelése.
▶ A szárazonálló időszak alatt a funkcionális ‒ omega 

‒ zsírsavak kiegészítő adagolása és a laktációban 
kiegyenlített zsírsavösszetétel biztosítása. Külön-
leges figyelmet kell fordítani az adag palmitinsav, 
sztearinsav és a telítetlen zsírsav tartalmára.

▶ Metabolikusan aktív hatóanyagok, mint például  
niacin és kolin használata.

▶ A vércukor tartalom növelése DextroFAT SC®-vel.
▶ Kiegyensúlyozott adag optimális lizin-metionin  

aránnyal.
▶ Az adag emészthetőségének javítása a kiválasztott 

takarmáy- és bendőműködést serkentő szabályozók-
kal, mint például a SANABI+, élő élesztő, gyorsan 
elérhető nitrogén vegyületek és cukor.

▶ Az aminosavak kiegyensúlyozása az adagban.

KALCIUMHIÁNY
Bebizonyították, hogy a kalcium anyagcsere rendelle-
nességeknek alkalomszerűen szerepe van az ellési bé- 
nulás, az oltógyomor áthelyeződés, a magzatburok 
visszatartás és a tőgygyulladás kialakulásában (NRC 
2001). A szárazonálló tehenek adagjának célzott sava- 
nyításával, beleértve a felszívódás stimulálására szol-
gáló kiegyensúlyozott magnéziumellátást, a tehén ellés 
után képes mobilizálni a szükséges kalciumot a testé- 
ből és a takarmányadagból (Horst és Goff, 1997, Goff et 
al., 1997). A laktáció alatt tudatosan állítottuk be a 
DCAD értéket kationok használatával. Ez lehetővé teszi 
a takarmányfelvétel és a tejtermelés növelését (Iwan-
iuk és Erdmann, 2015). A cél: 350 mEq/kg szárazanyag.
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ÍGY ÉRHET EL NAGY TEJTERMELÉST

TEJHOZAM
A laktációs görbe alakja segít a potenciális teljesítmény- 
növekedési- és optimalizálási pontok beazonosításában. 
Informatív pont a laktációs csúcs. A csúcs magassága és 
időpontja tájékoztatást nyújt a laktációs teljesítményről 
(LT = csúcs kg × 200), vagy inkább a potenciális laktációs 
extra teljesítményről (LET = növekedési csúcs kg × 200). 
Például egy napi 60 kg-os tejhozam csúccsal és optimális 
perzisztanciával rendelkező tehén eléri a várt 60 kg-os 
laktációs teljesítményt (LT = 60 × 200 = 12,000 kg tej). A 
laktációs görbe késleltetett növekedése (tejcsúcs >60. 
nap), vagy a túl alacsony csúcs jelzi az anyagcsere rend- 
ellenességeket, mint például a ketózis, a kalciumhiány, 
vagy olyan betegségeket, mint a tőgygyulladás, méhg-
yulladás és a magzatburok visszatartás.

TAKARMÁNYFELVÉTEL
A százazanyag felvétel szorosan kapcsolódik a tehén 
tejhozamához, élősúlyához, és erősen befolyasolja az 
egészségügyi állapotát. A szárazanyag felvételt és a 
tejhozamot használjuk a takarmány hatékonyságának 
kiszámításához (tej kg / szárazanyag kg).

ENERGIA EGYENSÚLY & DCAD
A laktáció kezdetén a nem egyenes arányú tejhozam és 
szárazanyag felvétel növekedés okozza a kezdeti nega- 
tív energia egyensúlyt (NEB). Ennek mértékét és idő- 
tartamát a takarmányadag megfelelő összetételével és 
zsírok használatával lehet kontrollálni. A kation ‒ anion 
egyensúly (DCAD) határozza meg a kationok (nátrium, 
kálium, kalcium, magnézium) és az anionok (klór, kén, 
foszfát) arányát az etetett adagban. A teljesítmény-
fázistól függően pozitív (laktáció) vagy negatív DCAD 
(szárazonállás) optimális a tehénnek. Az etetett zsírsav 
összetétel, illetve az omega (Ω) zsírsavak egyensúlya 
döntően hozzájárul a tejhozamhoz, a szaporodásbioló- 
giához és a stabil immunrendszer kialakulásához. Az 
omega-6 és omega-3 zsírsavak közötti optimális egyen- 
súly függ az állat egészségétől, testkondíciójától és 
teljesítmény fázisától is. Közvetlenül befolyásolja a 
gyulladást elősegítő és gyulladást csökkentő szabályo- 
zási folyamatokat, például a méhgyulladás, magzat- 
burok visszatartás, ketózis és tőgygyulladás megelőzé- 
se érdekében.

IMMUNRENDSZER
A tehén saját biológiai védelmi mechanizmusai 
(immunrendszer) átfogó hálózatot alkotnak a külön-
böző szervekkel, sejt típusokkal és molekuláris szer- 
kezetekkel. Az immunrendszer fejlődését és aktivitását 
mindenekelőtt a megfelelő adagösszetétel táplálja.  
Az ismert mondás a tehenekre is vonatkozik: “Az vagy 
amit megeszel!”. Mindezek a paraméterek döntő mér- 
tékben hozzájárulnak az állomány teljesítményének 
fenntartható és gazdaságos növekedéséhez.  Ezen 
paraméterek folyamatos monitorozásával több lesz a 
tej a tartályban és az állomány is kiemelkedő teljesít-
ményt érhet el (> 2,7 kg zsír + fehérje / tehén / nap).

HATÉKONYSÁG
A laktációs görbe hossza viszont meghatározó kritéri- 
um a tejtermelés jövedelmezőségének megítéléséhez. 
Megmutatja a tehenek azon hányadát, melyek az előre-
haladott laktációs stádiumuk miatt további költségeket 
okoznak. Minél alacsonyabb a laktációs napok száma, 
annál magasabb a tejtermelésből származó takar- 
mányköltség feletti jövedelem (IOFC). A túlkondício- 
nálás kockázata is megnő (túl magas BCS) a nagyon 
magas laktációs napok számával, melynek következté-
ben az anyagcsere betegségek előre programozhatók a 
későbbi laktációban. A takarmányozáson túl a maga- 
sabb tejhozam és a megfelelő hosszúságú laktációs 
görbe kulcsa a jó reprodukciós menedzsment (pl. 
önkéntes várakozási időszak és az állomány átlagos 
laktációs napjainak száma).
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Takarmányköltség 
feletti jövedelem 
(IOFC)

++ +++ ++ + + – ––

Takarmány  
konverzió  
(tej kg /sz.a. kg)

> 2 1.8 1.7 1.5 1.2 1 0

Átlagos laktációs 
napok száma az 
állományban

Szezonális 
ellés

Szezonális 
ellés

Cél Magas Túl magas Túl magas Túl magas

Az immunrendszer 
állapota

Gyulladást 
elősegítő

Gyulladást 
elősegítő

Gyulladást 
csökkentő

Gyulladást 
csökkentő

Gyulladást 
csökkentő

Gyulladást 
csökkentő

Gyulladást 
elősegítő

Reprodukciós 
menedzsment

Önkéntes  
várakozási 

időszak

Termékenyítési 
időszak

Vemhes Vemhes Vemhes Vemhes
Vemhes 

(szárazonálló 
időszak)

Testkondíció (BCS) 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.5 3.5

Zsírsavak Ω-3 Ω-3 C16:0 C16:0 Ω-3

Kation ‒ anion 
egyensúly (DCAD) + + + + + + –

LAKTÁCIÓS GÖRBE
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LAKTÁCIÓ

ELLÉS

SZÁRAZONÁLLÁS
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A TEJELŐ TEHÉN 
TELJESÍTMÉNY SZAKASZAI

SZÁRAZONÁLLÁS
1.  Hogyan érhető el, hogy a 

kezdődő laktációra a tehenek 
kalcium-anyagcseréje 
edzésben legyen?

2.  Hogyan lehet bizosítani a 
tehén jó “energia ellátását” a 
laktáció kezdetén?

3.  Milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésre a tehenek 
kondíciójának fenntartásához?

ELLÉS
1.  Hogyan nyerik vissza gyorsan 

a tehenek a magas takarmány- 
felvételt ellés után? 

2.  Hogyan lehet a bendőt aktívan 
stimulálni és ezáltal a bendő- 
teljesítményt növelni?

3.  Milyen kapcsolók állnak 
rendelkezésre az anyagcsere 
rendellenességek megelőzésé- 
re, mint például a ketózis és a 
ellési bénulás?

LAKTÁCIÓ
1.  Hogyan érhető el magas 

tejhozam és jó beltartalom a 
takarmányozás segítségével?

2.  Hogyan javítható a szaporo- 
dásbiológia, a láb- és tőgy- 
egészségügy?

3.  Milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésre a magas 
takarmányköltség feletti 
jövedelem eléréséhez?
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SZÁRAZONÁLLÓ IDŐSZAK

CÉLOK A SZÁRAZONÁLLÓ IDŐSZAKBAN

Optimális felkészülés az ellésre és a laktációra

Anyagcsere betegségek megelőzése

Optimális tehénkondíció elérése

Megjegyzés: A laktáció első napja nem az ellés utáni első nap, 
hanem sokkal inkább a szárazra állítás napja.

A szárazonálló időszakban a teheneket a következő laktációra 
készítjük fel. Ebben a fázisban erősen nő a magzat, a méh, a 
méhlepény és a magzatvíz mennyisége. Megkezdődik a tőgy- 
mirigy kifejlődése a következő laktációra. Ezért a takarmányo- 
zást a laktációra készülve kell optimálisan összeállítani.

Mindenekelőtt, a laktáció kezdetén a magas napi tejhozam és a 
hozzá kapcsolódó magas kalcium- és energiaveszteség nagy 
kihívást jelent a tejelő tehén metabolizmusára. A tehén kondí- 
ciójának és takarmányfelvételének összhangban kell lennie: a 
túl sovány teheneknek kevés tartalékkal rendelkeznek a lak-
tációhoz, míg a túlkondícionált állatok nehezebben ellenek és 
a takarmányfelvételük a laktáció kezdetén túl alacsony. 

Többek között a szárazonálló időszak adja az üzemek gaz-
dasági hatékonyságának sarokkövét. A szárazonálló időszak 
optimális menedzsmentje érdekében a következő kulcs- 
kérdésekre kell válaszolni:
1.  Hogyan érhető el, hogy a kezdődő laktációra a tehenek 

kalcium-anyagcseréje edzésben legyen?
2.  Hogyan lehet bizosítani a tehén jó “energia ellátását” a 

laktáció kezdetén?
3.  Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a tehenek 

kondíciójának fenntartásához?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések 
megválaszolásában. A következő oldalakon minden további 
információt megtalál a takarmányozási igényekről, állattartás-
ról és az állatok menedzsmentjéről a szárazonálló fázisban. 
Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányozási 
koncepció által alkalmazott speciális termékeket és jellem- 
zőiket is.
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TUDTA? – ÖSSZEFÜGGÉSEK A 
SZÁRAZONÁLLÓ IDŐSZAKBAN

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ A szárazonálló teheneknek meg kell kapniuk minden 

olyan takarmányösszetevőt, amit a laktációs fázisban 
lévő tehenek is megkapnak. Így a bendőbaktériumok 
és a bélbolyhok erősek maradnak. 

▶ Szalma / széna keverése az adagba biztosítja a teljes 
értékű teheneket és megelőzi a túlkondícionálást.

▶ A savanyúsók csökkentik a kation ‒ anion egyensúlyt 
(DCAD) és hatékony segítséget nyújt a tejláz meg- 
előzésében.

TAKARMÁNYFELVÉTEL, KONDÍCIÓ ÉS ANYAGCSERE
Az anyagcsere betegségek fő oka az ellés utáni napok-
ban és hetekben a túl kevés takarmány felvétele. A szára-
zonállás alatti takarmányozás nagy hatással van a lak-
táció alatti takarmányfelvételre és ezáltal az anyagcsere 
betegségek ‒ mint például az ellési bénulás vagy a ke- 
tózis ‒ kialakulásának kockázatára is.

A szárazonálló tehenek takarmányozásának célja, hogy 
az állat a megfelelő induló pozícióba kerüljön a későbbi 
laktációban, valamint megvédje az ellés utáni anyag- 
csere betegségektől és felkészítse a laktációs adag 
emésztésére. A bendő, a recés gyomor és a százrétű 
gyomor nyálkahártyája fontos szerepet játszik az elő- 
gyomorban történő zavartalan emésztésben és a táp- 
anyagok felszívódásában.

A bélbolyhok méretének és számának elosztása függ az 
adag jellegétől, különösen a tömögtakarmány és az 
abrak komponensek arányától. Amikor tömegtakar- 
mányban gazdag adagról gabonákban gazdag takar- 
mányra vált, vagy szárazonálló adagról laktációs adag- 
ra, a bendő nyálkahártyájának 2-5 hetes adaptációs 
időre van szüksége. Ennek az az oka, hogy a bendőben 
a bélbolyhok fejlődése közvetlen kapcsolatban van a 
fermentált illó zsírsavak mennyiségével. A gabonafélék-
ben gazdag adagoknál propionsav és vajsav növekedés 
lép fel, ami fokozott véráramlást kelt a bendő hám- 
szövetében.

Ez stimulálja az érhálózat növekedését és az epithel 
sejtek osztódását. A bélbolyhok száma és hossza is nő, 
1,5-ről 5 cm-re. A szárazonállásról a korai laktációra 
való átálláskor a tehénnek lehetőséget kell adni, hogy 
növelje a bélbolyhok számát, hogy növelje a felszívó- 
dási terület nagyságát és ezáltal optimalizálja a felszí- 
vódást. Ez a folyamat azonban 90 napig is eltarthat. 
Ezért a jó laktációs start előfeltétele a kérődzők szá- 
mára megfelelő szárazonálló takarmányozás.

Minden egyes komponenst minden nap etetni kellene. 
Így gyakorlatilag soha nem történik takarmányváltás,  
és a bendő 100%-os teljesítményre lesz képes az év 
bármely szakában. Az összes komponens mindennapi 
takarmányozása azt jelenti, hogy a tehenek a laktációs 
adag minden összetevőjét megkapják még a szárazon- 
állás ideje alatt is.

A takarmány alacsonyabb tápanyagszükséglethez való 
hozzáigazítása érdekében az adagot szalmával / széná- 
val “higítják”.

A megoldás: laktációs TMR + szalma / széna
Szalma / széna hozzáadásával a tehenek kondíciója a 
szárazonálló időszakban könnyen “megőrizhető”. 
Ugyanakkor az állatok jóllakottak a “higított” adag 
nagy mennyiségével. Így az emésztőrendszer térfogata 
és a bélbolyhok hossza a szárazonállás alatt is fenntar-
tható. Ez lehetővé teszi a teheneknek, hogy ellés után 
gyorsabban visszanyerjék az étvágyukat, biztosítva a 
magas takarmányfelvételt. Továbbá csökken a test- 
tömeg veszteség és a ketózis kockázata.

Újrafelszívódás kapacitása – Bélboholy fejlődés

Optimális bélboholy hossz (3.8 - 5.0 cm)

Energia koncentráció esése

Magas laktáció

Bél- 
boholy

Késői laktáció Szárazonállás

30 - 40 nap 80 - 90  
nap

50 nap5 cm

1.5 cm
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KALCIUM ANYAGCSERE
A kalcium anyagcsere a következőképpen működik:  
A szárazonálló időszakban a teheneknek nagyon kevés 
kalciumra van szükségük, mert nincs jelen a tej, mint a 
kalciumvesztés legfőbb oka. Ha a szárazonálló idő- 
szak alatt a tehenek annyi kalciumot kapnak, mint a  
laktáció alatt, a bél kalcium szállító csatornáinak száma 
csökkenni fog. Azonban néhány ezek közül a csatornák 
közül képes az állatok minimális igényét a takarmány- 
adagban rendelkezésre álló “többletből” a bélből a 
vérbe juttatni. Ellés után a kalciumszükséglet hirtelen 
megnő a növekvő tejmennyiséggel együtt. Mivel most 
csak néhány “csatorna” érhető el, nem lehet elegendő 
kalciumot a vérbe jutattatni, még kalciumban gazdag 
takarmánnyal sem. Az új kalcium szállító csatornák 
működését a megnövekedett szükséglet aktiválja, de 
így is eltart néhány napig mire a szervezet elegendő 
mennyiséget tud előállítani. Tehát az ellési bénulás 
kockázata nagyon magas az ellést követő első napok-
ban.

Probléma: túl sok a kalcium a takarmányban –  
nő a kalciumtartalom a vérben

KALCIUMHIÁNY A SZÁRAZONÁLLÓ IDŐSZAKBAN
Már a szárazonálló időszakban enyhe kalciumhiányt 
kellene elérni a takarmányozással. Alacsony szintű 
kalcium takarmányozást, pl. kalcium-mentes ásványi 
takarmánnyal, nehéz megvalósítani a tömegtakarmány 
(pl. lucerna szenázs) magas kalciumtartalma miatt.  
A legtöbb esetben a szárazonálló tehenek adagjának 
kalciumtartalma továbbra is meghaladja a szárazonálló 
tehenek szükségleteit. Az alaptakarmányban lévő ma- 
gas kation tartalom – különösen a fűfélék és hüvelye- 
sek káliumtartalma miatt – pozitív kation – anion 
egyensúlyt (DCAD) eredményez, és ezáltal növeli a pH 
értéket az anyagcserében.  A DCAD érték a takar- 
mányban lévő nátrium és kálium (+, lúgos), klorid és 
kén (-, savas) tartalomból számítható ki:

DCAD (mEq/kg sz.a.) =  
(Na% × 435 + K% × 256) – (Cl% × 282 + S% × 624)

A fenti DCAD képlettel történő kalkulációnál a magas 
fűtartalmú adag DCAD értéke + 200 és + 250 meq/kg 
sz.a. (milliekvivalens / szárazanyag kg). A szárazonálló 
időszak alatt azonban ennek az értéknek jelentősen 
alacsonyabbnak kell lennie. (Staufenbiel, 2016) 

A magas DCAD gátolja a kalcium mobilizációját a csont-
vázból, és ez a fő oka a tejláz előfordulásának is. A 
savanyúsók, mint a magnézium-szulfát nagy arányban 
tartalmaz anionokat (12% kén és 1,5% klorid). Az anio-
nok csökkentik a DCAD értékét és savasító hatásúak. 
Ezért ezek ideális ellenségek a magas káliumtartalom-
nak.

Savanyú sók használatával nő a szabad kalcium kon-
centrációja a vérben. Ez a növekedés a kalcium foko-
zott kiválasztódásához, valamint a kalcium mobili- 
zációjának és felszívódásának emelkedéséhez vezet a 
bélben. A fokozott kalcium felszívódáson keresztül a 
“transzporterek” száma továbbra is magas marad a 
szárazonálló időszak alatt. Eközben a savanyú sók, 
mint például a magnézium-szulfát, javítják a tehén 
kalciumellátását a laktáció elején, és ezáltal jelentősen 
csökkentik az ellési bénulás kockázatát.

Probléma: túl kevés a kalcium a takarmányban –  
csökken a kalciumtartalom a vérben

A kalcium a  
vérből beépül  
a csontokba

A kalcium a  
vérből beépül  
a csontokba

A pajzsmirigy több 
kalcitonint termel

A vér kalcium- 
tartalma csökken

Kalcitonin a 
csontvázba

Kalcitonin a 
csontvázba

A vesében a parat- 
hormon aktiválja a 
D3-vitamint

Aktív D3-vitamin 
a vékonybél  
falához

A D3-vitamin speciális kalcium- 
fehérjét képez, amely több  
kalciumot vezet át a vékonybél 
falán

A kalcium a csontokból 
a vérbe kerül
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A mellékpajzsmirigy 
több parathormont 
termel

A vér kalcium- 
tartalma ismét nő

Parathormon 
a vesébe

Parathormon 
a csontvázba
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A SANO ÁLTAL A TEHENEK SZÜKSÉGLETEI ALAPJÁN KIFEJLESZTVE:  
ERŐTELJES HATÁSÚ TERMÉKEK SZÁRAZONÁLLÓ TEHENEKNEK

Egészséges, hatékony és tele megújuló erővel – ez a három 
tényező, ami megkülönbözteti termékeinket. A Sano termékek 
garantálják partnereink számára a nagy teljesítményű, kiváló 
minőségű, gazdag összetevőkkel rendelkező takarmányt, 
amely tökéletesen illeszkedik a megfelelő teljesítmény fázisba.

Prenata 50®
A Sano magnézium-szulfát savanyú só tartalommal fejlesztette 
ki a Prenata 50®-et az ellési bénulás hatékony megelőzésére. A 
200 g ásványi takarmányból (pl. Topsan® vagy Mipro®) szárma- 
zó kalciummal együtt a Prenata 50® felkészíti a kalcium anyag-
cserét az optimális laktációs starthoz.

Mipro Pren®
A Sano saját TMR keverékéhez fejlesztette ki a Mipro Pren®  
termékeket. A Mipro Pren 250® nem csak magnézium-szulfát 
savanyú sót tartalmaz az ellési bénulás megelőzésére, hanem 
ásványi anyagokat, nyomelemeket, vitaminokat, aktív hatóa- 
nyag komponenseket és élő élesztőt is. A Mipro Pren 400® ezen 
kívül tartalmaz még elemi cukor és nitrogén vegyületeket a 
nyersrost hasznosítás optimalizálása és a bendőfermentáció 
szinkronizálásának javítása érdekében. A tehenek ásványi 
takarmány ellátása 250 g Mipro Pren 250® vagy 400 g Mipro 
Pren 400® TMR-be keverésével biztosított. Ezzel egyidejűleg a 
kalcium anyagcsere is fel van készítve a laktációs startra.

TAKARMÁNYADAG PÉLDÁK A SZÁRAZONÁLLÓ FÁZISHOZ

PRENATA 50®

Laktációs TMR 30 liter 35 liter

Laktációs TMR 200 g ásványi 
takarmánnyal

18 kg 16 kg

Szalma / széna 3 kg 3.5 kg

Prenata 50® 50 g 50 g

MIPRO PREN 400®

Sok fű szilázs és 
kevés kukorica szilázs

50% fű szilázs 
50% kukorica szilázs

Kevés fű szilázs és 
sok kukorica szilázs

Fű szilázs 12 kg 8 kg 5 kg

Kukorica szilázs 4 kg 8 kg 12 kg

Szalma / széna 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg

Energia koncentrátum 2.5 kg 2.2 kg 1.8 kg

Fehérje koncentrátum 1 kg 1.2 kg 1.8 kg

Mipro Pren 400® 400 g 400 g 400 g
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A Sano Mipro® termékek egyedülállóan inno-
vatív ásványi takarmányok funkcionális aktív 
összetevőkkel kiegészítve a bendőszinkroni- 
zációhoz és a bendőflóra optimalizálásához.  
A Sano Mipro® termékcsaládban a sikeres tej- 
termelők mindent megtalálnak, amire a tehe- 
neknek szüksége van a hatékony tejtermelés- 
hez. A Mipro® termékek növelik a takarmány-
felvételt, stimulálják a bendőfunkciókat, növe-
lik a tejhozamot a hasznos beltartalmi értékek-
kel együtt, és támogatják a tehenek egészségét 
és a hosszú hasznos élettartamot.

Az ásványi takarmányok a kiegészítő takarmá- 
nyok speciális formái. Ezek főleg szervetlen 
alkotórészekből állnak és alkalmasak a takar- 
mányadag vitaminokkal és nyomelemekkel 
történő kiegészítésére. A szabadalmaztatott 
Sano keverési folyamat az összetevők optimá-
lis homogenitását nyújtja partnereinknek, és 
biztosítja az állatok optimális és célzott ellátá- 
sát.

SANO 
ÁSVÁNYI TAKARMÁNY

SANO 
MIPRO®

TERMÉKVONALAK A 
SZÁRAZONÁLLÓ IDŐSZAKHOZ
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SANO MIPRO® – A TÖKÉLETES MEGOLDÁS FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ 
ÁSVÁNYI TAKARMÁNYRA, KEVERT ADAGOKHOZ A LEGJOBB BENDŐTELJESÍTMÉNNYEL

PRENATA 50® 
Kiegészítő a tejláz megelőzéséhez szárazonálló tehenek számára

Ásványi anyagok, vitaminok,  
nyomelemek

Savanyú sók a tejláz 
megelőzésére

Termékelőnyök

Prenata 50®

Hozzáadott laktációs ásványi  
anyagokkal kiegészítve

▶ Semlegesíti a káliumot  
(probléma faktor)

▶ Stabilizálja az izom  
anyagcserét

▶ Megelőzi a stresszt
▶ Biztosítja, hogy a tehenek 

nyugodtak legyenek
▶ Megelőzi az ellési bénulást

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

MIPRO PREN® 
Tápanyag-szinkronizáció a bendő előkészítéséhez és a tejláz megelőzéséhez a szárazonálló 
tehenek TMR-jéhez

Ásványi  
anyagok, 
vitaminok, 
nyom- 
elemek

Savanyú sók 
az ellési 
bénulás 
megelőzé- 
sére

Élő élesztő Cukor Nitrogén-
vegyületek

Termékelőnyök

Mipro Pren 400®

▶ Hatékony ellési bénulás 
megelőzés

▶ Egészséges tőgyek
▶ A méhlepény gyors 

kilökődése ellés után
▶ A cukorból gyorsan rendel- 

kezésre álló energia javítja a 
kívánt bendőmikrobák növe- 
kedését

▶ Az elemi, természetes nitro- 
génvegyületek felkészítik a 
bendőt a még jobb laktációs 
starthoz

Mipro Pren 250®

▶ Hatékony ellési bénulás 
megelőzés

▶ Egészséges tőgyek
▶ Optimális laktációs start
▶ A méhlepény gyors 

kilökődése ellés után



Sano Takarmányozási Koncepció18 ELLÉS ▶ MIRŐL VAN SZÓ?

ELLÉS

CÉLOK AZ ELLÉSI FÁZISBAN:

Korai magas takarmányfelvétel

Aktív bendőstimuláció

Anyagcsere rendellenességek megelőzése

Az ellésnél a tehén takarmányfelvétele még mindig nagyon 
alacsony. A bendőben csökken a biomassza. A laktáció az ellés 
után kezdődik. Az ellést követő első hetekben a napi tejterme- 
lés nagyon intenzíven nő. Azonban a laktáció elején sok tehén 
takarmányfelvétele alacsony. A tejtermelés tápanyagigénye 
fedezetlen az első napokban és hetekben. Minél nagyobb az 
ebből eredő negatív energiaegyensúly az egyes állatoknál, és 
minél több ideig áll fenn, annál nagyobb az anyagcsere rendel-
lenességek kockázata, mint például a ketózis, az oltógyomor 
áthelyeződés és a magzatburok visszatartás. A kihívás, hogy az 
állatok újra gyorsan visszatérjenek a takarmányfelvételhez.

Ezért az ellés utáni optimális menedzsmenthez a következő 
kulcskérdésekre kell válaszolni: 

1.  Hogyan nyerik vissza gyorsan a tehenek a magas 
takarmányfelvételt ellés után? 

2.  Hogyan lehet a bendőt aktívan stimulálni és ezáltal a 
bendőteljesítményt növelni?

3.  Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az anyagcsere 
rendellenességek megelőzésére, mint például a ketózis és 
az ellési bénulás?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések meg- 
válaszolásában. A következő oldalakon minden további, az 
ellés időszakára vonatkozó információt megtalál a takarmá- 
nyozási igényekről, állattartásról és a tehenek menedzsment-
jéről. Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányo- 
zási koncepció által alkalmazott speciális termékeket és jel-
lemzőiket is.
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TUDTA? – ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ELLÉSSEL 
KAPCSOLATBAN

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ Az ellést követő fitneszital sok vízzel együtt megtölti 

a bendőt, gyorsan felszívódik és ezáltal serkenti a 
takarmányfelvételt.

▶ A sörélesztő és a lenmag serkentik a tehenek 
étvágyát, ezáltal csökkentik a ketózis kockázatát.

▶ Az élő élesztő javítja a bendőflórát és a fermentációs 
teljesítményt.

TAKARMÁNYFELVÉTEL ÉS BENDŐSTIMULÁCIÓ
A nagyobb mennyiségű takarmányfelvétel és a bendő 
aktiválása stimulálásló, ízletes komponensekkel és sok 
folyadékkal érhető el. Ez abból adódik, hogy amikor a 
tehén sok folyadékot fogyaszt a bendő megtelik. A 
folyadék gyorsan felszívódik a bélbolyhokon keresztül 
és a bendő ismét üres lesz. Ez ösztönzi a tehenet, hogy 
újra megtöltse a bendőt. Szarvasmarhák számára a 
sörélesztő és a lenmag kifejezetten étvágygerjesztő 
komponens, mivel bendőstimulálás által serkentik a 
takarmányfelvételt, így a tehén gyorsabban kezd 
nagyobb mennyiségű takarmányt felvenni. Az ellés 

előtti és alatti alacsony takarmányfelvétel után, az ellés 
után közvetlenül a bendőmikróbák számára a 
körülmények hirtelen szuboptimálissá válnak.

Ebben az esetben az élőélesztő javítja a bendőkörnye- 
zetet, ezáltal támogatja a fermentációs teljesítményt.
Az energia anyagcsere és a bendőfermentáció aktivá- 
lása kombinálva a legfontosabb szemponttal, azaz a 
magas szárazanyag felvétellel segít az anyagcsere 
betegségek hatékony megelőzésében.

FITNESZITAL AZ OPTIMÁLIS LAKTÁCIÓS 
STARTHOZ ÉS A KIVÁLÓ ENERGIA  
ANYAGCSERÉHEZ
Egészséges, hatékony és tele megújuló erővel – ez a 
három tényező, ami megkülönbözteti termékeinket.  
A Sano termékek garantálják partnereink számára a 
nagy teljesítményű, kiváló minőségű, gazdag össze- 
tevőkkel rendelkező takarmányt, amely tökéletesen 
illeszkedik a megfelelő teljesítmény fázisba.

BOVIFIT® SC

A Sano a BoviFit® SC-t a bendőmikrobák 
takarmányfelvételének és az energia 
anyagcsere stimulálása céljából 
fejlesztette ki. A BoviFit® SC előnye 
a különböző stimuláló kompo- 
nensek kombinációja, mint például 
a sörélesztő, lenmag és élő élesztő, 
amelyek ízletes italt képeznek a 
tehenek számára.

Felhasználás: 
Oldjon fel 1 zacskó BoviFit® SC-t (1 kg) 20 liter 
meleg vízben (25–30 °C) és közvetlenül ellés után 
itassa meg a tehénnel.
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BOVIFIT® SC: fitneszital ellés után

Elektrolitok Dextróz és laktóz Sörélesztő és lenmag Élő élesztő

Termékelőnyök

▶ Magas takarmányfelvétel
▶ Optimális laktációs start
▶ Magas tejtermelés
▶ Hosszú hasznos élettartam

▶ Támogatja a méhlepény gyors kilökődését ellés 
után

▶ A bendő gyors eltelítődését és aktiválását segíti 
elő

▶ Javítja a takarmányhasznosítást a bendőben
▶ Csökkenti az oltógyomor áthelyeződés  

kockázatát
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LAKTÁCIÓ

CÉLOK A LAKTÁCIÓ ALATT

Magas tejtermelés és jó beltartalom

Termékeny tehenek egészséges tőggyel és csülkökkel

Magas takarmányköltség feletti jövedelem (IOFC)

A laktációs időszakban ‒ különösen magas tejhozamnál ‒ 
nagyon fontos, hogy a tehenek sok tápanyagot vegyenek fel és 
azt optimálisan hasznosítsák a magas tejhozam, a jó tej-beltar-
talom, a megfelelő termékenyíthetőség és az egészség meg- 
őrzése érdekében.

Ezért a laktációs fázis optimális menedzsmentje érdekében a 
következő kulcskérdésekre kell válaszolni: 
1.  Hogyan érhető el magas tejhozam és jó beltartalom a 

takarmányozás segítségével?

2.  Hogyan javítható a szaporodásbiológia, a láb- és 
tőgyegészségügy?

3.  Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a magas 
takarmányköltség feletti jövedelem (IOFC) eléréséhez?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések meg- 
válaszolásában. A következő oldalakon minden további infor- 
mációt megtalál a laktáció alatti takarmányozási igényekről, 
állattartásról és a tejelő tehenek menedzsmentjéről. Emellett 
természetesen megtalálja a Sano takarmányozási koncepció 
által alkalmazott speciális termékeket és jellemzőiket is.
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TUDTA? – ÖSSZEFÜGGÉSEK A LAKTÁCIÓ 
ALATT

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ Valamennyi energia- és fehérjekomponens optimális 

szinkronizálásával érhető el a legnagyobb mennyi- 
ségű biomassza a bendőben, ezáltal pedig nagyobb 
tejtermelés.

▶ A tehén minden liter tejjel 10 g nyers hamut veszít. 
Ezért etessen minden nap 10 g ásványi takarmányt  
1 liter tejre vetítve.

▶ A betegségek hatékony elkerüléséhez hozzájárul az 
igényekhez igazított, célzott tápanyag- és hatóanyag-
ellátás.

▶ A Sano az AMTS adagkalkulációs programmal dolgo-
zik, mely lehetővé teszi, hogy még pontosabban 
legyen a tápanyag-ellátást és a bendő szinkronizáció.

▶ Az AMTS egyedileg, személyre szabottan tudja 
 optimalizálni a takarmányadagot a minél magasabb  
takarmányköltség feletti jövedelem (IOFC) elérése 
érdekében.

TEJTERMELÉS ÉS BELTARTALOM
A sikeres laktáció alapjait már a szárazonállás idő- 
szakában meg kell teremteni a Sano takarmányozási 
koncepció segítségével. Minden komponenst minden 
nap kell etetni, hogy a bendő folyamatosan 100 %-on 
tudjon teljesíteni. Ezért a laktációs takarmánynak meg 
kell felelnie bizonyos kritériumoknak:

1.  A tömegtakarmánynak kiváló minőségűnek kell len-
nie. A tápanyagveszteséget és az utóerjedést el kell 
kerülni. Ezért tanácsos a tömegtakarmányt a silózás 
előtt valamelyik Labacsil® termékkel kezelni.

2.  A takarmány legyen ízletes és jó illatú, hogy a 
tehenek legalább 22 kg szárazanyagot vegyenek fel 
naponta, a 30. laktációs naptól kezdve.

3.  A takarmány ne legyen se túl száraz, se túl nedves. 
A legnagyobb mennyiségű takarmányt akkor tudja 
a tehén felvenni, ha a TMR szárazanyag tartalma 
42-50 % között van.

4.  Minden takarmányösszetevőt jól be kell keverni, 
hogy az állat ne tudjon válogatni.

5.  A takarmányadagot a kérődzőknek megfelelően kell 
összeállítani (tejelő teheneknél kb. 55 ± 5 rágás / 
falat).

6.  Az összetevőket egész évben etetni kell, ezért kellő 
mennyiség álljon rendelkezésre.

7.  A takarmányban lévő tápanyagokat össze kell 
hangolni, tehát az energia mennyisége legyen 
összhangban a többi tápanyaggal.

8.  Enyhe fehérjetöbblettel az adagban ‒ különösen az 
utolsó laktációs harmadban ‒ csökkenteni lehet az 
elhízás kockázatát, és támogatni a testkondíció 
javulását.

9.  A takarmánynak élénkítenie kell az állatok anyag- 
cseréjét, és pótolnia a tejjel kiürült ásványi anya- 
gokat, nyomelemeket és vitaminokat. Egy liter tej 
kb. 10 g nyers hamut tartalmaz. A nyers hamu mak-
roelemekből (például kalciumból), nyomelemekből 
és vitaminokból áll. Ezért minden nap etessen 
annyiszor 10 g ásványi takarmányt, ahány liter tejet 
ad a tehén.

10.  Legyen mindig szabadon elérhető, elegendő  
mennyiségű víz és takarmány az állatoknak.

Megjegyzés: A bendőteljesítmény akkor optimális, 
amikor a mikrobiális biomassza a legnagyobb mennyi- 
ségben van jelen, és a bendőkörnyezet pontosan alkal-
mazkodik a mikrobák igényeihez. A legmagasabb  
mennyiségű biomassza akkor érhető el, ha az adag 
optimálisan szinkronizált. Ez azt jelenti, hogy az összes 
tápanyag egyidejűleg, állandó mennyiségben van jelen 
a bendőben. Illetve a lassan, közepesen és gyorsan le- 
bomló nyersfehérje és a lassan, közepesen és gyorsan 
lebomló energia összhangban van.
Ezenkívül elegendő mennyiségű cukornak kell rendel- 
kezésre állnia a nyersrost jó emésztéséhez. A cukortar-
talomnak megfelelően a mikroorganizmusoknak gyor-
san elérhető nitrogénforrásokra van szükségük “táp- 
lálékként”. A bendőkörnyezet optimális a mikrobák 
számára, ha a pH érték tartósan kissé 6 felett van, és 
oxigén nincs jelen.
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TŐGY- ÉS LÁBEGÉSZSÉGÜGY, SZAPORODÁSBIOLÓGIA
Az állatok laktációs teljesítményének optimalizása 
érdekében meg kell akadályozni a különböző beteg- 
ségek kialakulását. Ennek érdekében a következőket 
kell figyelembe venni:

1.  Az E-vitamin, szelén, niacin és cink kombinációja 
(Mastitisan® hatóanyag komplex) támogatja a tőgy 
egészségét. Ezzel és egy optimális higiéniai- és 
fejési technika menedzsmenttel hatékonyan csök- 
kentheti a tőgygyulladásos esetek számát és az  
elegytej szomatikus sejttartalmát.

2.  A biotin, cink, réz és kén kombinációja (Kerasan® 
hatóanyag komplex) támogatja a láb egészségét. 
Megfelelő istálló padozattal és optimális csülök- 
ápolási menedzsmenttel hatékonyan csökkentheti 
az állomány lábproblémáinak számát.

3.  Az A-vitamin, E-vitamin, szelén, mangán és cink 
kombinációja (Fertisan® hatóanyag komplex) 
serkenti a termékenységet. Ezzel és a vércukorszint- 
hez megfelelő magas energiaellátással serkenti az 
ovulációt és a peteérést, ami javítja az inszeminálás 
sikerét.

MAGAS TAKARMÁNYKÖLTSÉG FELETTI JÖVEDELEM
A takarmányköltség feletti jövedelem (IOFC) fontos  
indikátora a termelt tejmennyiséghez felhasznált 
takarmány gazdasági hatékonyságának.  
Az IOFC a következőképpen számítható ki:

IOFC =  (tejár × tejmennyiség/tehén és nap)  
– (takarmányköltség/tehén és nap)

Mivel a takarmányozás, a takarmányköltségek és a 
tejhozam üzemenként más és más, az IOFC mutató- 
számát egyedileg kell kiszámítani minden tejtermelő- 
nél. Ezenkívül az IOFC függ a tejár és a takarmányo- 
zási költségek ingadozásától. Az IOFC-nek mindig a 
lehető legmagasabbnak kell lennie, függetlenül a 
tejártól, tejhozamtól és takarmányozási költségektől, 
mivel a tejüzem a jövedelmét az IOFC-ből generálja.

Magas IOFC-t érhet el a takarmányköltségek (takar- 
mány összetevők) és a tejtermelés optimalizálásával:

▶ Kizárólag kiváló minőségű összetevőket használjon, 
mert a takarmány minden olyan összetevője, amely 
nem javítja a takarmányadagot, pénzbe kerül. Min-
den olyan összetevő, ami magasabb szintre emeli az 
adagot több tejet és így magasabb profitot ered-
ményez.

▶ Adag meghatározása: mikor éri meg a vásárlás, mikor 
előnyösebb inkább a saját termesztésű összetevők 
használata? Mely abraktakarmányok alkalmasak az 
állományban rejlő potenciál kihasználására, a 
tömegtakarmányhoz, a telep adottságaihoz mérten 
és mekkora mennyiségben?

▶ Állítsa össze az adagot a lehető legegyszerűbben. 
Ezzel csökkentheti a takarmányozással járó munka 
mennyiségét és elkerülheti a lehetséges hibákat.

SIKERES TAKARMÁNYKÖLTSÉG  
MENEDZSMENT A SANO SEGÍTSÉGÉVEL,  
AZ AMTS HASZNÁLATÁVAL
A Sano kizárólag partnerei részére kínálja a tovább- 
fejlesztett, üzemspecifikus IOFC kalkulációs szoftvert,  
a legújabb amerikai kalkulációs módszerek (AMTS) 
használatával. A Sano Adagkalkuláció 2.0 amerikai 
modellen alapul, optimalizálja a tejhozamot és a 
takarmányhatékonyságot.

Ha érdekli az exkluzív 

Sano Adagkalkuláció 2.0 

az AMTS-el, kérjük  

forduljon Sano  

szaktanácsadójához!
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NAGY HATÉKONYSÁGÚ TERMÉKEK A LAKTÁCIÓS SZAKASZBAN

Egészséges, hatékony és tele megújuló erővel – ez a három 
tényező, ami megkülönbözteti termékeinket. A Sano termékek 
garantálják partnereink számára a nagy teljesítményű, kiváló 
minőségű, gazdag összetevőkkel rendelkező takarmányt, 
amely tökéletesen illeszkedik a megfelelő teljesítmény fázisba. 

Ásványi takarmány
▶ A Camisan® nagy teljesítményű tejelő tehenek részére bizto- 

sít aktív hatóanyag kombinációt, Kerasan®-t az egészséges 
csülkökért és Mastitisan®-t az egészséges tőgyért.

▶ A Profisan®-t nagyon magas teljesítményű tejelő tehenek ré- 
szére fejlesztette ki a Sano. Tartalmazza a Camisan® összes 
komponensét, továbbá részlegesen szerves kötésű nyomele-
meket, C-vitamint és kolint.

▶ A Topsan® a legnagyobb teljesítményű tejelő tehenek igé- 
nyei alapján lett kifejlesztve. Tartalmazza a Profisan® összes 
összetevőjét, valamint 100%-ban szerves kötésű rézt és cin-
ket. Magasabb vitamintartalommal és Fertisan® hatóanyag-
kombinációval rendelkezik a termékenység stimulálása 
érdekében.

Mipro® – A bendő funkcionális tulajdonságú ásványi 
takarmánya
A Sano kifejlesztett egy innovatív, egyedülálló termékcsaládot 
TMR takarmányozáshoz, amely kiegészíti és ötvözi a hagyomá- 
nyos ásványi takarmányt aktív hatóanyag kombinációkkal a 
bendőszinkronizáláshoz és a bendőkörnyezet optimalizásához.

A Mipro® termékcsalád az alábbi kiváló minőségű 
összetevőkből áll és a következőképp működik:
▶ Az “ásványi mag” Profisan®-ból, ásványi anyagokból, részben 

szerves kötésű nyomelemekből, A, D, E, C és B vitamin komp- 
lexből, biotinból, kolinból Kerasan®-ból és Mastitisan®-ból áll 
össze.

▶ Az élő élesztő kultúrák, a pufferek és a RumenSan® aktív 
összetevői optimalizálják a bendőflórát, javítják a takar- 
mányértékesítés arányát, és növelik a keményítőt bontó 
mikrobák teljesítményét.

▶ A cukor és az elemi nitrogén javítják a bendő szinkronizálását 
és optimalizálják a rost hasznosítását.

▶ A bendővédett metionin optimalizálja a vékonybélben lévő  
aminosav garnitúrát, és ezáltal növeli a tejfehérje szintézist.
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TMR MIPRO® HASZNÁLATÁVAL

TMR 35 literes  
termeléshez 

Sok szenázs és 
kevés kukoricaszilázs

50% szenázs és 
50% kukoricaszilázs

Kevés szenázs és 
sok kukoricaszilázs

Szenázs 28 kg 20 kg 12 kg

Kukoricaszilázs 10 kg 20 kg 28 kg

Szalma / széna 0.3 kg 0.5 kg 0.5 kg

Energia koncentrátum 6.5 kg 6.0 kg 5.0 kg

Fehérje koncentrátum 2.5 kg 3.0 kg 4.0 kg

Mipro M 500® 500 g 500 g 500 g

SANO MIPRO® – A TÖKÉLETES MEGOLDÁS FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL  
RENDELKEZŐ ÁSVÁNYI TAKARMÁNYRA, KEVERT ADAGOKHOZ A LEGJOBB 
BENDŐTELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TMR-EKHEZ

TMR PROFISAN® HASZNÁLATÁVAL

TMR 35 literes  
termeléshez

Sok szenázs és 
kevés kukoricaszilázs

50% szenázs és 
50% kukoricaszilázs

Kevés szenázs és 
sok kukoricaszilázs

Szenázs 29 kg 18 kg 10 kg

Kukoricaszilázs 10 kg 18 kg 27 kg

Szalma / széna  – 0.3 kg 0.8 kg

Energia koncentrátum 7 kg 6 kg 4.5 kg

Fehérje koncentrátum 2.5 kg 3.5 kg 4.5 kg

Profisan® 330 g 330 g 330 g

ÁSVÁNYI TAKARMÁNY – A LEHETŐ LEGJOBB TÁPANYAGELLÁTÁS  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL ÉS AKTÍV ÖSSZETEVŐKKEL
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A Sano Mipro® termékei egyedülállóan inno-
vatív ásványi takarmányok, funkcionális aktív 
összetevő kiegészítéssel a bendő szinkronizá- 
láshoz és a bendőkörnyezet optimalizáláshoz. 
A Mipro® termékcsalád sikeres tejtermelőknek 
kínálja mindazt, amire a teheneknek szüksége 
van a jövedelmező tejtermeléshez. A Mipro® 
termékek növelik a takarmányfelvételt, ser- 
kentik a bendőfunkciót, növelik a tej mennyi- 
ségét és beltartalmát, támogatják az egész- 
séget és a hosszú hasznos élettartamot.

Az ásványi takarmányok a kiegészítő takarmá- 
nyok speciális formája. Ezek főleg szervetlen 
alkotórészekből állnak és alkalmasak a takar- 
mányadag vitaminokkal és nyomelemekkel 
történő kiegészítésére. A szabadalmaztatott 
Sano keverési folyamat az összetevők optimá-
lis homogenitását nyújtja partnereinek, és biz-
tosítja az állatok optimalizált és célzott gon-
dozását.

SANO 
ÁSVÁNYI TAKARMÁNY

SANO 
MIPRO®

LAKTÁCIÓ –  
TERMÉKVONALAK
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A FUNKCIONÁLIS AKTÍV ÖSSZETEVŐK ÁTTEKINTÉSE

MIPRO®  
termékvonal

Ásványi  
anyagok,  
vitaminok és 
nyomelemek

Élőélesztő Cukor Nitrogén 
vegyületek

Bendővédett 
metionin

RumenSan® SANABI+

Mipro RB 600®

Mipro HP 600®

Mipro M 500®

SANO MIPRO® – A TÖKÉLETES MEGOLDÁS FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ 
ÁSVÁNYI TAKARMÁNYRA, KEVERT ADAGOKHOZ A LEGJOBB BENDŐTELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ  
TMR-EKHEZ

SANO MIPRO® – A TÖKÉLETES MEGOLDÁS FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÁSVÁNYI TAKARMÁNYRA, 
KEVERT ADAGOKHOZ A LEGJOBB BENDŐTELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TMR-EKHEZ

TMR takarmányozáshoz (> 30 kg tej): 500 vagy 600 g / állat / nap

Mipro M 500® –  kiegyensúlyozott arányú fű- és kukoricatartalommal rendelkező adagokhoz  
vagy > 50% kukoricatartalommal rendelkező adagokhoz

Mipro HP 600® –   kiegyensúlyozott arányú fű- és kukoricatartalommal rendelkező adagokhoz  
vagy > 50% kukoricatartalommal rendelkező adagokhoz

Mipro RB 600®  – magas kukorica- és keményítőtartalmú adagokhoz Kérjen tapasztalt  

szaktanácsadó kollégáinktól 

kötelezettség mentes, 

testreszabott konzultációt, 

hogy Ön is profitálhasson a 

Sano globális  

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

ÁSVÁNYI TAKARMÁNYOK

Ásványi takarmány Ásványi  
anyagok,  
vitaminok és 
nyomelemek

Aktív hatóanyagok Termékelőny

Topsan®
Ásványi anyag komplex  
tejelő teheneknek maximális 
teljesítményhez

Mastitisan®, Kerasan®, kolin,  
C-vitamin, részben szerves kötésű 
nyomelemek, 100%-ban szerves 
kötésű cink és réz, Fertisan®

▶ Magas tejhozam
▶ Egészséges tőgy
▶ Stabil csülkök
▶ Kiváló szaporodás- 

biológia

Profisan®
Ásványi anyag komplex  
tejelő teheneknek nagyon 
magas teljesítményhez

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

▶ Magas tejhozam
▶ Egészséges tőgy
▶ Stabil csülkök
▶ Hosszú hasznos  

élettartam

Camisan®
Ásványi anyag komplex  
tejelő teheneknek magas 
teljesítményhez

Mastitisan®, Kerasan®

▶ Magas tejhozam
▶ Egészséges tőgy
▶ Stabil csülkök

SANO AKTÍV HATÓANYAG KOMPLEX

A Kerasan® kifejezetten tehenek részére kifejlesztett aktív hatóanyag  
komplex, ami vitaminokat, szerves kötésű nyomelemeket és olyan speciális 
komponenseket tartalmaz, amelyek támogatják a csülkök egészségét.  
A biotin csökkenti a szaruelhalást és megkeményíti a csülköket.

A Mastitisan® kifejezetten tehenek részére kifejlesztett aktív hatóanyag  
komplex, ami vitaminokat, szerves kötésű nyomelemeket és olyan speciális 
komponenseket tartalmaz, amelyek támogatják a tőgy egészségét és meg- 
akadályozzák a tőgybetegségek kialakulását, illetve lerövidítik a meglévő 
betegség időtartamát.

A Fertisan® kifejezetten tehenek részére kifejlesztett aktív hatóanyag  
komplex, ami vitaminokat, szerves kötésű nyomelemeket és olyan speciális 
komponenseket tartalmaz, amelyek serkentik a tehenek termékenységét, 
továbbá javítják a borjak egészségét és vitalitását.
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TEJELŐ TEHÉN TERMÉKEK
SANO MIPRO® – A TÖKÉLETES MEGOLDÁS FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ ÁSVÁNYI TAKARMÁNYRA, 
KEVERT ADAGOKHOZ A LEGJOBB BENDŐTELJESÍTMÉNNYEL

Szárazonálló fázis Ellés Laktáció

MIPRO PREN 250®  
Ellési bénulás 
megelőzés szárazon- 
álló teheneknél 

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

BOVIFIT SC® 
Fitneszital tehenek 
részére ellés után 
 

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

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

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

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

Szárazonálló fázis Ellés Laktáció

PRENATA 50® 
Szárazonálló TMR 
kiegészítés 

CAMISAN® 
Nagy teljesítményű 
tejelő állományok 
részére

BOVIFIT SC® 
Fitneszital tehenek 
részére ellés után 

CAMISAN® 
Nagy teljesítményű 
tejelő állományok 
részére

PROFISAN®  
Kiemelkedő 
teljesítményű tejelő 
állományok részére

TOPSAN®  
Csúcsteljesítményű 
tejelő állományok 
részére

PROFISAN®  
Kiemelkedő 
teljesítményű tejelő 
állományok részére

TOPSAN® 
Csúcsteljesítményű 
tejelő állományok 
részére

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Szárazonálló fázis Ellés Laktáció

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

LINOMILK®  
Energiacsomag az 
optimális laktációs 
starthoz 

STIMUDIGEST®  
Étvágyfokozó a 
bendő stimulálására 
és az anyagcsere 
aktiválására

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

LINOMILK®  
Energiacsomag az 
optimális laktációs 
starthoz 

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

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

FERTISAN®  
Fertilitás fokozó 
 
 
 

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

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

FERTISAN®  
Fertilitás fokozó 
 
 
 

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

LABACSIL®  
Az ízletes és kiváló 
minőségű 
fűszenázsért és 
kukoricaszilázsért

KRISTALL HEFE®  
Energiacsomag az 
aktív 
bendőműködésért 

LABACSIL®  
Az ízletes és kiváló 
minőségű 
fűszenázsért és 
kukoricaszilázsért

KRISTALL HEFE®  
Energiacsomag az 
aktív 
bendőműködésért 

STIMUDIGEST®  
Étvágyfokozó a 
bendő stimulálására 
és az anyagcsere 
aktiválására
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SANO TEJPÓTLÓK, KIEGÉSZÍTŐK ÉS ADALÉKANYAGOK ‒ A LEHETŐ LEGJOBB TAKARMÁNYELLÁTÁSHOZ  
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TÁPANYAGOKKAL ÉS AKTÍV HATÓANYAGOKKAL

Föcstej fázis Itatásos fázis

COTOSAN PLUS®  
Föcstejkiegészítő az 
egészséges és ellenálló 
borjakért

LATTECCINO®  
Értékessé teszi a  
tehéntejet és segíti az 
ellenállóképességet

SANOLAC STARTINO®  
Borjútej a metabolikus 
folyamatok 
felgyorsítására

SANOLAC® SPRINT  
Savanyított tej az 
intenzív neveléshez 

AM18  
Sűrű és krémes tej 
sovány tejporral 

MILSAN®  
Borjútej a gyors bendő- 
fejlődésért a biztos  
választásért

MILLI M®  
Kolosztrum tej az első 
élethétre 

SANOLAC LILACITRO®  
Kiválóan oldódó tejpótló  
savkombinációkkal 

SANOLAC  ROT®  
Teljes értékű tejpótló 
 

MEGGI MÜSLI®  
Prémium borjúmüzli a 
minőségi borjakért 

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

MEGGI MÜSLI®  
Borjústarter a legjobb 
bendőfejlődésért 

MEGGI 10®  
Biztonságos borjústarter  
koncentrátum a minőségi  
borjakért

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

MEGGI 100HP®  
Teljes értékű borjústarter  
a minőségi borjakért 

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Föcstej fázis Itatásos fázis

ACIDOSAN®  
Savanyítja a borjútejet és 
véd a hasmenés ellen 

SANOLYTE®  
Hatékony elektrolit 
pótlás borjú hasmenés 
esetén

ACIDOSAN®  
Savanyítja a borjútejet és 
véd a hasmenés ellen 

SANOLYTE®  
Hatékony elektrolit 
pótlás borjú hasmenés 
esetén

ANTILAXAN®  
Aktív hatóanyagok  
kombinációja a borjúkori  
hasmenés ellen

ANTILAXAN®  
Aktív hatóanyagok  
kombinációja a borjúkori  
hasmenés ellen

BORJÚ TERMÉKEK

 SPECIÁLIS ÜSZŐ TMR

Üszőnevelés 1, 2, 3

PRIMASAN®  
Sano ásványi anyag  
komplex az üszők  
kiváló fejlődéséért

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Üszőnevelés 1, 2, 3

 

KRISTALL HEFE®  
Energiacsomag az  
aktív bendőműködésért 

FERTISAN®  
Fertilitás fokozó 
 

 

MEGGI GROWER 100HP®  
Teljes értékű takarmány  
növendék üszők részére 

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

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

Itatásos fázis

AM18  
Sűrű és krémes tej sovány 
tejporral 

MILLI M®  
Kolosztrum tej az első élethétre 
 

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

SANOLAC  LILACITRO®  
Kiválóan oldódó tejpótló  
savkombinációkkal

SANOLAC  ROT®  
Teljes értékű tejpótló 

MEGGI MÜSLI®  
Prémium borjúmüzli a minőségi 
borjakért 

MEGGI 10®  
Biztonságos borjústarter  
koncentrátum a minőségi  
borjakért

MEGGI 35®  
Kiváló minőségű borjústarter  
koncentrátum SangroSan® 
hatóanyaggal

MEGGI 100HP®  
Teljes értékű borjústarter  
a minőségi borjakért 

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

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

MEGGI 35®  
Kiváló minőségű borjústarter koncentrátum  
a minőségi borjakért

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

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

BULLENGOLD®  
Ásványi takarmány nagy  
teljesítményű hízóbikáknak a 
legjobb súlygyarapodásért 

SANBULL®  
Fehérjekoncentrátum bikák 
hizlalásához kiváló  
súlygyarapodással 

MEGGI 35®  
Kiváló minőségű borjústarter  
koncentrátum a minőségi  
borjakért 

BULLENGOLD®  
Ásványi takarmány nagy  
teljesítményű hízóbikáknak 
a legjobb  
súlygyarapodásért

SANBULL®  
Fehérjekoncentrátum bikák 
hizlalásához kiváló  
súlygyarapodással 

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Itatásos fázis Indító fázis Bikahizlalás

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

SANOLYTE®  
Hatékony elektrolit 
pótlás borjú  
hasmenés esetén 
 

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

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

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

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

ANTILAXAN®  
Aktív hatóanyagok  
kombinációja a  
borjúkori hasmenés 
ellen 

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

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

HÚSMARHA TERMÉKEK



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

+36 34 556 700
sano@sano.hu

www.sano.hu

TAKARMÁNYOZÁSI KÖLTSÉGMENEDZSMENT SIKERESEBBEN:  
ADAGKALKULÁCIÓ 2.0
MAGASABB TEJTERMELÉS ÉS TAKARMÁNY HASZNOSÍTÁS – A SANO-VAL ÉS AZ AMTS-SZEL 
KÖZELEBB A VALÓSÁGHOZ
Kérjen konzultációt az amerikai takarmányelemző és adagkalkulációs szoftver előnyeiről és javítsa ter-
melési eredményeit. Az amerikai módszerek alapján történő takarmányelemzés a különböző tápanyagok 
emészhetőségének meghatározásával és az azt követő dinamikus adagkalkulációval  a program sokkal 
pontosabban képes megbecsülni a bendő és a vékonybél aktuális emésztési folyamatait. Az amerikai 
módszer előnyei egyértelműek:

▶ Pontosabb takarmányvizsgálat az amerikai CNCP elemző rendszerrel
▶ Precízebb adagszámítás az AMTS dinamikus adagkalkulációs programjával
▶ Magasabb takarmányozás feletti jövedelem (IOFC) a tápanyagok optimális felhasználásával

Ha érdekli az adagszámítás az AMTS Adagkalkuláció 2.0 programjával, kérjük vegye fel a kapcsolatot Sano szaktanácsadójával.
Időpont egyeztetéshez kérjük írjon nekünk a sano@sano.hu e-mail címre.

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK  
A JÖVEDELMEZŐ TEJTERMELÉSHEZ

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK TEJELŐ TEHENEKHEZ
Tejelő tehenek Kettőshasznú fajták Tejelő fajták

Laktációs teljesítmény (305 nap) 8,000–10,000 kg 8,000–12,000 kg

Életteljesítmény > 24,000 kg > 30,000 kg

Tejzsír 4.2% 4.0%

Tejfehérje 3.5% 3.4%

Szomatikus sejtszám < 150,000 < 150,000

Állomány szintű laktációs napok száma 150–180 150–180

Hasznos élettartam (laktációk) > 3 > 3

Selejtezés aránya (évente) < 30% < 30%

Takarmányfelvétel a laktáció 30–100. napja 
között

> 23 kg > 25 kg

Takarmány hasznosítás (tej kg / sza. kg) 1.3–1.5 1.5–1.7

Teljesítmény / élettartam > 15 kg > 15 kg

Teljesítmény / laktációs nap > 25 kg > 25 kg

Elsőszámú cél az IOFC:  Takarmányköltség feletti jövedelem = tej értékesítésből származó bevétel minusz takarmányozási költségek 
IOFC kiszámítása = tej kg × tej kg ár – takarmányozási költségek

Kérjen tapasztalt 

szaktanácsadó kollégáinktól 

kötelezettségmentes, 

testreszabott konzultációt, 

hogy Ön is profitálhasson 

 a Sano globális  

szaktudásából!
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