KONCEPCIA PORADENSTVA
SPOLOČNOSTI SANO V OBLASTI
VÝŽIVY DOBYTKA
Dojnice

VITAJTE
Vážený zákazník,
vážený záujemca o naše výrobky,
sme veľmi radi, že vás koncepcia výživy dojníc od spoločnosti Sano zaujala.
Na nasledujúcich stranách nájdete dôležité informácie o výžive
• kráv v období státia nasucho
• kráv v období laktácie
• mladého dobytka v období odchovu
Odpovede na vaše otázky vám radi poskytneme na telefónnom čísle +4212 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk.
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Kravy v období státia nasucho

KRAVY V OBDOBÍ STÁTIA NASUCHO
Informácie o úžitkovej fáze: kravy v období státia nasucho
Prvý deň novej laktácie je prvým dňom státia nasucho a nie prvým dňom po otelení. Toto tvrdenie jasne
zdôrazňuje význam fázy státia nasucho v rámci chovu dojníc. V období státia nasucho sa základy pre
zdravie, plodnosť a mliečnu úžitkovosť dojníc skrývajú v laktácii. V tejto fáze sa intenzívne vyvíja nielen
plod, ale aj maternica, placenta a plodová voda. Mliečna žľaza sa začína pripravovať na ďalšiu laktáciu.
Výživa v období státia nasucho výrazne ovplyvňuje aj výskyt metabolických ochorení, ako napríklad
mliečna horúčka alebo ketóza. Pri modernom prístupe k výžive dojníc sa dojnice každý deň kŕmia
všetkými výživnými zložkami. Vďaka tomu nedochádza k zmene krmív a bachor môže kedykoľvek a po
celý rok podávať stopercentný výkon. Každodenné podávanie každej výživnej zložky znamená, že
dojnice aj v období státia nasucho získavajú všetky zložky z laktačnej zmesi. To zase pozitívne vplýva na
reprodukčný potenciál a produkciu mlieka a zároveň potláča výskyt mliečnej horúčky.
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KRAVY V OBDOBÍ STÁTIA NASUCHO
Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na
dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v štádiu státia nasucho:
▪
▪
▪
▪

optimálna príprava na laktáciu
vysoká úžitkovosť v laktačnom období
prevencia mliečnej horúčky a zadržania lôžka
udržanie kondície dojníc

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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Laktácia
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LAKTÁCIA
Informácie o úžitkovej fáze: laktácia
V období laktácie, najmä pri vysokej produkcii mlieka, je mimoriadne dôležité, aby dojnice prijímali
veľmi veľa živín a dokázali tieto živiny optimálne transformovať. Tak možno zabezpečiť vysokú
produkciu mlieka, vysoký obsah mliečnych zložiek, dobrú plodnosť a dobré zdravie zvierat. Základom je
správna výživa už v období státia nasucho podporená koncepciou výživy od spoločnosti Sano.
Každodenné podávanie každej výživnej zložky znamená, že bachor vždy podáva stopercentný výkon.
Preto musí krmivo pre dojnice v laktačnom období spĺňať určité kritériá:
• Základné krmivo musí mať vysokú kvalitu. Vyhýbajte sa stratám živín a druhotnému kvaseniu. Pred
silážovaním preto ošetrite základné krmivo prípravkom Labacsil Duo®.
• Používajte len vysokokvalitné zložky, pretože každá zložka v krmive, ktorá nezvyšuje jeho výživovú
hodnotu, stojí peniaze. Naopak každá zložka, ktorá zvyšuje jeho výživovú hodnotu, prináša peniaze.
• Krmivo musí dobre voňať a chutiť, aby ho zviera na začiatku laktačného obdobia prijalo v
dostatočnom množstve (aspoň 22 kg sušiny).
• Krmivo nesmie byť príliš vlhké ani príliš suché. Najvyšší príjem krmiva dosiahnete vtedy, keď sušina
tvorí 42 až 50 % z celkového pomeru zmesi.
• Poskytnite zvieratám krmivo a vodu tak, aby ich mohli prijímať neobmedzene.
.
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LAKTÁCIA
Informácie o úžitkovej fáze: laktácia
▪ Všetky zložky, ktoré sa budú zvieratám podávať, dôkladne zamiešajte do kŕmnej dávky, aby si
dojnica nemohla vyberať.
▪ Pripravte čo najjednoduchšiu kŕmnu dávku. Tak predídete prípadným chybám.
▪ Zloženie kŕmnej dávky musí zodpovedať požiadavkám prežúvavcov (dojnice v období laktácie:
približne 55 prežutí na jedno sústo).
▪ Zložky kŕmnej dávky musia byť k dispozícii počas celého roka.
▪ Živiny v krmive musia byť navzájom zosúladené. To znamená, že pomer energie k ostatným živinám
musí zodpovedať normovaným hodnotám.
▪ Miernym nadbytkom proteínu v kŕmnej dávke, najmä v poslednej tretine laktačného obdobia,
znížite nebezpečenstvo nárastu tuku a podporíte telesnú kondíciu (pozorujte výkaly).
▪ Krmivo musí stimulovať metabolizmus zvierat a musí im znovu dodať minerály, stopové prvky a
vitamíny, ktoré zviera stratilo výdajom mlieka.
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LAKTÁCIA
Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na
dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v štádiu laktácie:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vysoká produkcia mlieka
veľký obsah bielkovín a tuku v mlieku
vysoká kvalita mlieka
zdravé teľa každý rok
zdravé a výkonné vemeno
stabilné paznechty
vysoká úžitkovosť počas života (viac ako 35 000 litrov mlieka)
nízke náklady na produkciu jedného litra mlieka

Ak vás táto koncepcia zaujala, kontaktujte odborného poradcu spoločnosti Sano ešte dnes.
Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme aj telefonicky na čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na
adrese sano@sano.sk.
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Mladý dobytok v období odchovu
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MLADÝ DOBYTOK V OBDOBÍ ODCHOVU
Informácie o období života: mladý dobytok v období odchovu –
od odstavenia mlieka až do 12. mesiaca života
Štádium 1:

V prvom štádiu odchovu sa teľatá živia intenzívne. Musia sa dosiahnuť denné prírastky približne 850 g,
aby sa jalovice vo veku 15 až 17 mesiacov s hmotnosťou nad 400 kg mohli pripustiť k inseminácii.
Mimoriadne dôležitý je dobrý vývin tela a vemena. Základ vemena sa vytvorí medzi 3. a 9. mesiacom
života. Intenzívna výživa v tomto štádiu podporuje rast a optimálny vývin vemena. Ak sa krmivo podáva
stroho, začne sa tuk ukladať v tkanive vemena. To spôsobuje zníženie produkcie mlieka. Všetky chyby v
prvom roku odchovu sa neskôr prejavia na celoživotnej úžitkovosti. Krmivo pre mladý dobytok v období
odchovu musí dobre voňať a chutiť. Malo by byť kvalitnejšie a malo by obsahovať množstvo ľahko
stráviteľných obsahových látok. Voda s lepšou kvalitou a v dostatočnom množstve musí byť voľne k
dispozícii. Mladý dobytok s hmotnosťou od 150 do 450 kg vypije denne 10 až 45 litrov vody. To, či sa
zvieratá vyvíjajú „podľa plánu“, môžete jednoducho určiť meraniami obvodu hrudníka a výšky v
kohútiku. Kontrola by sa mala vykonávať pravidelne a v krátkych intervaloch, aby ste mohli čo
najrýchlejšie zareagovať na prípadnú chybu v kŕmení.
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MLADÝ DOBYTOK V OBDOBÍ ODCHOVU
Informácie o období života: mladý dobytok v období odchovu –
od 13. mesiaca života do otelenia (približne 24. mesiac života)
Štádium 2:

V druhom štádiu odchovu sa rast jalovíc musí spomaliť. Cieľom je dosiahnuť denné prírastky približne
750 g, aby sa jalovice vo veku 24 až 26 mesiacov a s hmotnosťou nad 600 kg mohli prvýkrát oteliť. Od
inseminácie až do približne štyroch týždňov pred otelením je potrebné kŕmiť mladý dobytok stroho.
Teraz bude mať dobytok rovnaký prísun kŕmnej dávky ako kravy v období státia nasucho. Dobytok,
ktorý sa kŕmi príliš intenzívne, má tendenciu stučnieť a je náchylný na problémy pri pôrode, poruchy
metabolizmu na začiatku laktácie a reprodukčné poruchy. Dobytok, ktorého hmotnosť v čase otelenia
nepresahuje 600 kg, má horšiu produkciu mlieka. Všetky chyby v medziobdobí štádia odchovu sa
negatívne prejavia na úžitkovosti, ako aj dennom objeme mlieka a reprodukčnej kapacite.
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MLADÝ DOBYTOK V OBDOBÍ ODCHOVU
Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na
dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v štádiu odchovu
mladého dobytka:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vysoké denné prírastky
včasné prvé otelenie
zdravé a výkonné vemeno
stabilná kostra a zdravé paznechty
vysoká produkcia mlieka
dlhý úžitkový vek
nízke náklady na odchov

Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme aj telefonicky na čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na
adrese sano@sano.sk.
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Ďakujeme za váš záujem o koncepciu výživy dojníc od spoločnosti Sano.

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