KONCEPCIA PORADENSTVA
SPOLOČNOSTI SANO V
OBLASTI VÝŽIVY DOBYTKA

Zástavový dobytok a býky

VITAJTE
Vážený zákazník,
vážený záujemca o naše výrobky,
sme veľmi radi, že vás koncepcia výživy zástavového dobytka a býkov od spoločnosti Sano zaujala.
Na nasledujúcich stranách nájdete dôležité informácie o výžive
▪ prikúpených teliat
▪ zástavového dobytka v období odchovu
▪ býkov v období výkrmu
Odpovede na vaše otázky vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk.
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Prikúpené teľatá

PRIKÚPENÉ TEĽATÁ
Informácie o období života: prikúpené teľatá
V prvom týždni po ustajnení teliat je prvoradé zabrániť stratám teliat. Teľatá pri preprave do inej
maštale, ako aj v dôsledku zloženia skupiny z neznámych zvierat či iným množstvom
choroboplodných zárodkov v novej maštali, zažívajú mimoriadne stresujúcu situáciu. V tomto období
sú mimoriadne náchylné na poruchy trávenia a iné ochorenia. Preto odporúčame, aby sa zvieratám pri
prvom kŕmení podal nápoj s obsahom elektrolytov (Sanolyte®), ktorý im dodá energiu a zložky
zmierňujúce hnačku. V tomto štádiu sa mimoriadne vysoké nároky kladú aj na mlieko a úvodné
krmivo pre teľatá. Zvieratám sa poskytne neobmedzené množstvo úvodného krmiva pre zvieratá
podľa vlastného uváženia. Objemové krmivo ako siláž alebo seno sa naopak podáva v celkom malých
dávkach. Najlepším riešením je primiešať ho do úvodného krmiva pre teľatá. V tomto prípade úplne
postačuje hrsť sena a kukuričnej siláže na zviera denne. Na zvýšenie príjmu jadrového krmiva a
zamedzenie ochoreniam musia mať teľatá vždy a bezpodmienečne k dispozícii dostatočné množstvo
vody.
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PRIKÚPENÉ TEĽATÁ
Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na
dosahovanie osobitných úžitkových cieľov pri výžive prikúpených
teliat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vitálne teľatá a zdravé trávenie
ochrana pred poruchami trávenia a hnačkami
vysoké denné prírastky
rýchly príjem pevného krmiva
krátke doby napájania
rýchly a cielený rast bachora
nízke náklady na odchov

Ak vás táto koncepcia zaujala, kontaktujte odborného poradcu spoločnosti Sano ešte dnes.
Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme aj telefonicky na čísle +4212 653 16 570 alebo e-mailom na
adrese sano@sano.sk.
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Odchov zástavového dobytka
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ODCHOV ZÁSTAVOVÉHO DOBYTKA
Informácie o období života: odchov zástavového dobytka
Od 2. týždňa života až do ukončenia doby napájania je prvoradý rozvoj bachora a s tým spojený vysoký
príjem objemového krmiva. Zvieratám sa popri mlieku pre teľatá (6 litrov na deň) aj naďalej ponúka
úvodné krmivo pre teľatá tak, aby zvieratá mali k nemu neobmedzený prístup. Podáva sa aj základné
krmivo, avšak len v malom množstve, napr. za hrsť sena a/alebo kukuričnej siláže na zviera denne –
mieša sa do úvodného krmiva pre teľatá. V štádiu napájania by zástavový dobytok mal prijímať čo
najviac úvodného krmiva pre teľatá a menej základného krmiva, pretože úvodné krmivo podporuje
vývin papíl v bachore.
Objem bachora, ktorý sa prejavuje na veľkosti bachora, sa zväčšuje až po dokončení štádia napájania
prostredníctvom príjmu väčšieho množstva základného krmiva, t. z. siláže, sena a slamy. Keď teľatá
prijali 1,5 kg úvodného krmiva pre teľatá, môžete ich potrebu živín pokryť úvodným krmivom pre teľatá.
V tejto fáze sa mlieko odstaví.
Týmto spôsobom môžete v období odchovu zástavového dobytka a výkrmu býkov dosiahnuť trvalé
vysoké prírastky. Zástavový dobytok musí mať bezpodmienečne a vždy k dispozícii dostatok vody, aby
sa zvýšil príjem jadrového krmiva. V tomto štádiu odchovu klaďte mimoriadne vysoké nároky na mlieko
a úvodné krmivo pre teľatá.
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ODCHOV ZÁSTAVOVÉHO DOBYTKA
Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na
dosahovanie osobitných úžitkových cieľov pri odchove
zástavového dobytka:
▪
▪
▪
▪
▪

odolné a pokojné býky
vysoké denné prírastky
zdravé, pevné paznechty a stabilná kostra
vysoké prírastky krmiva (1 200 g až 1 500 g za deň)
najvyššia jatočná kvalita

Ak vás táto koncepcia zaujala, kontaktujte odborného poradcu spoločnosti Sano ešte dnes.
Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme aj telefonicky na čísle +4212 653 16 570 alebo e-mailom na
adrese sano@sano.sk.
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Býky v období výkrmu
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BÝKY V OBDOBÍ VÝKRMU
Informácie o období života: býky v období výkrmu
Počas odchovu býkov je prvoradá maximalizácia úžitkovosti. Vysoký prírastok krmiva, vysoké denné
prírastky a najvyššia jatočná kvalita sú najdôležitejšie predpoklady na dosiahnutie zisku pri výkrme
býkov.
Podmienkou pre dosiahnutie uvedených cieľov je najmä výživa zvierat orientovaná na úspech výkrmu.
To znamená, že ak chcete dosiahnuť požadované výsledky, musia mať býky dostatočný prísun živín,
minerálov a vitamínov. Výživa býkov sa stanovuje relatívne jednoducho.
S odstupom času sa ako najčastejšia metóda výkrmu býkov osvedčil takzvaný „výkrm kukuričnou
silážou“. Býkom sa pritom podľa vlastného uváženia podávajú približne 3 – 4 kg jadrového krmiva (2 – 3
kg obilia + 1 kg sójového šrotu), 150 g kombinácie účinných látok Bumisan® alebo Bully® a kukuričná
siláž.
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BÝKY V OBDOBÍ VÝKRMU
Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na
dosahovanie osobitných úžitkových cieľov pri výkrme býkov:
▪
▪
▪
▪
▪

odolné a pokojné býky
vysoké denné prírastky
zdravé, pevné paznechty a stabilná kostra
vysoké prírastky krmiva (1 200 g až 1 500 g za deň)
najvyššia jatočná kvalita

Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme aj telefonicky na čísle +4212 653 16 570 alebo e-mailom na
adrese sano@sano.sk.
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Ďakujeme za váš záujem o koncepciu výživy zástavového dobytka a býkov od spoločnosti Sano.

Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme aj telefonicky na čísle +4212 653 16 570 alebo e-mailom na adrese
sano@sano.sk.
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