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Vitalita a odolnosť prasiat
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Dopady zníženej odolnosti prasiat:

Popis problematiky:
Znížená odolnosť prasiat v stresových situáciách je príčinou strát prasiat vplyvom zlyhania
kardiovaskulárneho systému (náhle zlyhanie
srdca) alebo infekčných chorôb (napr. Cirkovirová infekcia, PRRS, atď.) U moderných vysokoúžitkových prasiat dochádza často k výskytu degenerácie svaloviny (srdcový sval,
chrbtový sval), u prasníc k predĺženým pôrodom a oslabeniu končatín kojacích prasníc.
Úloha:
K ochrane prasiat pred infekčnými a kardiovaskulárnymi chorobami je nutné posilniť celkovú odolnosť prasiat. Posilnením kostrovej
svaloviny, vďaka silnému a výkonnému srdcovému svalu a zvýšenej obranyschopnosti prasiat znížiť straty a zvýšiť úžitkovosť prasiat.
Použitie:
Je dôležité podporovať zdravotný stav odstavčiat, vykrmovaných prasiat a prasníc už od
samého začiatku. Ako základ odporúčame
dodržiavať osvedčené Sano koncepty výživy
pre odstavčatá, prasatá vo výkrme a prasnice s Bonni-M®, PreKern®, Suggi®, Aminogold®,
Sauengold® Trag, Fasersan® Trag, Sauengold®
Lac a SanoCid®. K posilneniu odolnosti prasiat
v stresových situáciách a pri výskyte porúch
kardiovaskulárneho systému prasiat sa osvedčilo dodatočné použitie kombinácie účinných
látok StabiloSan® v dávke 5 kg na tonu kŕmnej zmesi pre odstavčatá, prasatá vo výkrme

• častejší výskyt chorôb prasiat
• vysoká spotreba veterinárnych liečiv
• časová náročnosť pre
ošetrovateľov, zootechnika
• vysoké straty prasiat
• znížená úžitkovosť prasiat
• nižší zisk z chovu prasiat
Príčiny zníženej odolnosti prasiat:
• Nedostatky v managemente stáda prasiat
• Nevhodné podmienky ustajnenia (klíma
v maštali, počet zvierat a počet kŕmnych
miest, počet zvierat a počet napájačiek,
počet zvierat na jednotku plochy koterca)
• Nízka úroveň hygieny (čistenie a dezinfekcia,
chýbajúci turnusový systém)
• Management zdravotného stavu prasiat
(vakcinačné programy a systém profylaxie)
• Chyby vo výžive (energia, dusíkaté
látky, vláknina, napájacia voda,
zásobenie vitamínmi, makroelementami
a stopovými prvkami)
• Vysoká úžitkovosť (rast, reprodukcia) a stres
resp. prasnice. K zvýšeniu obranyschopnosti
cicajúcich prasiat použite StabiloSan® v dávke
5 kg na tonu kŕmnej zmesi pre kojacie prasnice
(KPK). Pri oslabení končatín kojacích prasníc
doplňte StabiloSan® v množstve 5 kg na tonu
kŕmnej zmesi pre prasnice resp. vykrmované
prasatá.
Dávkovanie: 5 kg StabiloSan® na tonu kŕmnej
zmesi pre prasnice, prasatá a prasatá vo výkrme. Pri skrmovaní StabiloSan® je treba dodržovať limitný obsah selénu v celkovej kŕmnej
dávke prasiat, tak ako je predpísané zákonom
o krmivách.

Ekonomika použitia StabiloSan®:
Náklady: 5 kg StabiloSan na tonu kŕmnej zmesi = 1,25 centov/kg kŕmnej zmesi
Úžitok: Zkúsenosti úspešných chovateľov prasiat potvrdzujú pozitívny vplyv StabiloSan® na obranyschopnosť zvierat. StabiloSan® podporuje tvorbu a funkciu srdcovej a kostrovej svaloviny, čím chráni prasatá
pred náhlym zlyhaním srdca a degeneráciou chrbtových svalov. Použitím StabiloSan® u prasníc sa výrazne
znížil výskyt predĺžených pôrodov a oslabení končatín u kojacích prasníc. Posilnením imunity sú prasiatka
vitálne a dokážu sa lepšie vysporiadať s infekčnými ochoreniami (Cirkovírová infekcia, PRRS, atď.)
– 1 % strát ..................................................cca 3,60 € na 1 miesto v odchovni prasiatok...... resp. cca 3,00 € na 1 miesto vo výkrmni
+ 50 g vyššie prírastky . ............................ cca 30,00 € na 1 miesto v odchovni prasiatok.....resp. cca 11,00 € na 1 miesto vo výkrmni
+ 1 odstavené prasiatko ....................... cca 30,00 € na prasnicu za rok
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StabiloSan® zvyšuje obsah životne dôležitých a imunostimulačných vitamínov (vitamín E, vitamín C) v krvi a rôznych orgánoch zvierat, kde chráni bunky (telesné bunky, krvinky, imunitné
bunky, atď.) pred deštruktívnym účinkom voľných radikálov. Týmto spôsobom zvýšená odolnosť sa stáva základom pre vyššiu úžitkovosť prasiat.

cieľová
hodnota

kontrola

StabiloSan ®

krvná plazma

erytrocyty

Podporou tvorby protilátok imunitného
systému a rýchleho množenia imunitných
buniek posilňuje StabiloSan® obranyschopnosť zvierat. Bunky imunitného systému môžu efektívne fungovať, len kým
majú k dispozícii dostatok antioxidantov. Týmto mechanizmom posilňuje StabiloSan® dôležitú úlohu imunitných buniek
v rámci imunitného systému prasiat, znížením viskozity krvi odlahčuje StabiloSan
kardiovaskulárny systém prasiat.

Obrázok vľavo:
StabiloSan® chráni
telesné bunky pred
voľnými radikálmi.
Obrázok vpravo:
StabiloSan® chráni
imunitné bunky pred
voľnými radiklálmi.

- 19%

straty (%)

V niekoľkých nezávislých pokusoch
preukázal StabiloSan® svoju vysokú
účinnosť. Výrazne znížil straty prasiat
vplyvom náhleho zlyhania srdca a ďalších významných ochorení prasiat a to
i u vysokoúžitkových zvierat v špecifických stresových situáciách.

Pre silnú srdcovú
svalovinu:

- 21%

Vplyv StabiloSan®
na straty vo výkrme
prasiat (30–105 kg).
pokus 1

pokus 2

kontrola

StabiloSan ®

Vplyv obsahu StabiloSan®
v kŕmnej zmesi prasníc
na obsah viamínu
E v mlieku prasníc,
krvnom sére a pečeni
cicajúcich prasiat.

%

StabiloSan® v kŕmnej zmesi pre prasnice zvyšuje obsah vitamínu E v mlieku
prasníc a v krvnom sére a rôznych orgánoch cicajúcich prasiat. Touto cestou sú prasatá chránené pred bakteriálnymi a vírusovými chorobami. Vyššie uvedené pozitívne účinky StabiloSan® sa tak plne prejavujú i u cicajúcich prasiat.

Obsah vitamínu
E v krvnej plazme
a erytrocytoch prasiat
po doplnku StabiloSan.

mlieko

krvné sérum

kontrola

pečeň

StabiloSan ®

straty (%)

Potenciálne
riziko bez
StabiloSan®
situácia so
StabiloSan®

Pokusy ukázali, že zvýšená koncentrácia antioxidantov (vitamín E, vitamín C) v krvnom sére prasiat vplyvom
doplnku StabiloSan® do kŕmnej zmesi
pre prasnice a prasatá potláča nebezpečné infekčné choroby, ako je napríklad Cirkovirová infekcia a tak pozitívne ovplyvňuje straty prasiat.

0–1

1–2

2–3

mg vitamínu E/l krvnej plazmy

3–4

Istota so
StabiloSan®

Vplyv StabiloSan®
na obsah vitamínu E
v krvi prasiat a straty
vplyvom Cirkovírusu
v odchove prasiat.

Vaše ciele:
 Vysoká úžitkovosť bez
náhleho zlyhania srdca



 Optimálny priebeh pôrodov

n

 Výrazne vitálne zvieratá

n

 Minimum strát a zlyhania
kardiovaskulárneho systému
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 Aktívna ochrana buniek pred
deštruktívnymi účinkami oxidantov

n

 Ochrana pred slabými
končatinami kojacích prasníc

n

Obdobie cicania
s Bonni-M®

Odstavová fáza
s PreKern®

Odchov prasiat
so Suggi®

Výkrm a koniec výkrmu
s Aminogold®

Prasničky I (30–70 kg)
s Aminogold®

Prasničky II (od 70 kg
až do inseminácie) so
Sauengold Trag®

Prasné prasnice
s Fasersan Trag®

Kojacie prasnice so
Sauengold Lac®

Jedinečné Sano-komplexy účinných látok prispôsobené jednotlivým životným a úžitkovostným fázam prasiat sú obsiahnuté v nasledujúcich Sano produktoch:

Ideálny priebeh
trávenia

SangroSan ® *)

x

x

x

Príjem krmív
a prírastky

AromiSan® *)

x

x

x

x

x

x

x

x

Ideálny profil
aminokyselín
pre viac svaloviny

SanAmin® *)

x

x

x

Vitalita a odolnosť

StabiloSan® **)

x

x

x

Plodnosť

Fertisan® **)

Stimulácia rastu

SanoCid® **)

Problémová
oblasť

Komplex
účinných
látok

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

*) Už integrované v základných produktoch. Dodržujte Sano koncept výživy. **) Sano-komplex účinných látok v dávke 5 kg na tonu kŕmnej zmesi pre danú kategóriu zvierat.

Podrobnejšie informácie poskytne:

Aktuálnu ponuku žiadajte
u Vášho Sano – predajcu.
Sano – Moderná výživa zvierat s. r. o.
Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava
Tel.: 02/653 16 570, Fax: 02/654 21 983
E-mail: sano@sano.sk, Internet: www.sano.sk
Sano – Moderní výživa zvířat spol. s r. o.
Npor. O. Bartoška 15, 344 01 Domažlice
Tel.: 379 713 111; Fax: 379 713 112
E-mail: sano@sano.cz; Internet: www.sano.cz

Tento prospekt slúži ako základná informácia o výrobku.
Odporúčame dôkladné preštudovanie návodu na použitie.

