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Príčiny ochorení vemena:
•	Nedostatky v manažmente stáda kráv
(technika dojenia, frekvencia dojenia, kontrola vemien, liečba, zasušovanie, dokumentácia).
•	Nevhodné ustajnenie (klíma v maštali,
svetlo, komfort ležania a pohybu, kontakt s
mikrobiálnymi pôvodcami, stres).
•	Nízka úroveň hygieny (hygiena dojenia,
dojacie zariadenie, čistenie a dezinfekcia
pôrodných boxov a boxových lôžok, úroveň vakcinácie, karanténa, opatrenia proti
parazitom, nemocničný koterec)
•	Chyby vo výžive ( zásobenie energiou,
bielkovinami a štruktúrnou vlákninou,

Popis problematiky:
V priemere 21 % zo všetkých vyradených
mliečnych kráv ide na vrub zdravotného stavu mliečnej žľazy. Zlý zdravotný stav mliečnej
žľazy kráv má však v prvom rade priamy negatívny vplyv na produkciu a kvalitu mlieka.
Dopady zlého zdravotného stavu vemena:
•	znížená produkcia mlieka
•	znížená kvalita mlieka
•	vyššie náklady na ošetrovanie a liečbu kráv
•	znížená dĺžka produkčného života a nižšia
celoživotná úžitkovosť kráv
•	zvýšené náklady spojené s brakáciou kráv
Úloha:
Zlepšiť zdravotný stav mliečnej žľazy kráv a
tak zvýšiť produkciu a kvalitu mlieka. Znížiť
brakáciu z dôvodu zlého zdravotného stavu
vemena kráv.

Použitie:
Je dôležité venovať pozornosť zdravotnému stavu
mliečnej žľazy kráv už od samého začiatku. Základom je Sano koncept výživy kráv s doplnkovými krmivami Camisan® (do 7 000 litrov mlieka),
Profisan® (od 7 000 litrov mlieka) alebo Topsan®
(od 9 000 litrov mlieka).
Hlavne v období státia na sucho je treba dbať na
správnu výživu a techniku kŕmenia suchostojných
kráv, je to rozhodujúce obdobie prípravy kráv na
budúcu laktáciu.
Pri zvýšených nárokoch na zdravotný stav vemena
sa osvedčilo skrmovanie doplnkového krmiva Mastitisan so špeciálnou kombináciou účinných látok.

Ekonomika použitia Mastitisan®:
Náklady:
5,5 kg na kravu za rok = 590 Sk/kravu/rok

Dávkovanie:
Obdobie státia na sucho (50 dní):
25 g na kus a deň.
Laktácia:
Dvakrát ročne po dobu 6 týždňov 50 g na kus
a deň.
Pri skrmovaní Mastitisan® je nutné dodržiavať limitný obsah doplnkových látok – zinku, mangánu, medi a selénu v celkovej kŕmnej dávke kráv,
tak ako je predpísané zákonom o krmivách.
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Úžitok:
Skúsenosti úspešných chovateľov mliečnych kráv potvdzujú ochranný účinok Mastitisan voči ochoreniu mliečnej žľazy, Mastitisan má pozitívny vplyv na zdravotný stav mliečnej žľazy a obsah bunkových
elementov v mlieku kráv. Výsledkom je vyššia produkcia mlieka a zvýšená kvalita mlieka. Na základe
lepšieho zdravotného stavu mliečnej žľazy sa predlžuje dĺžka produkčného života kráv.
		 2 litre mlieka denne naviac prinesie
		 10 % nižšia brakácia prinesie

ca. 5 928,- Sk/kravu/rok
ca. 4 940,- Sk/kravu/rok

			

= 10 868,- Sk/kravu/rok

Mastitisan® vplyvom špeciálnych
bunkových ochranných mechanizmov znižuje obsah bunkových elementov v kravskom mlieku.
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Mastitisan® posilňuje imunitný systém kráv, zvyšuje obranyschopnosť vemena a tým podporuje zahojenie už vzniknutých zápalov
mliečnej žľazy. Tento mechanizmus má veľmi pozitívny vplyv na
dĺžku produkčného života kráv.
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Mastitisan® podporuje tvorbu keratínu v struku vemena a posilňuje
funkciu strukového zvierača. Mastitisan poskytuje efektívnu ochranu
pred infekciou mliečnej žľazy.
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Vplyv Mastitisan®
na obsah bunkových
elementov v mlieku
vysokoprodukčných kráv

Vplyv Mastitisan®
na dĺžku trvania mastitíd
(dni) a opakované
zaradenie kráv
po mastitíde do stáda (%)

Vplyv Mastitisan®
na výskyt mastitíd
za laktáciu v stáde
vysokoprodukčných kráv

Mastitisan® zlepšuje zdravotný
stav vemena a zvyšuje produkciu
mlieka.
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Mastitisan® podporuje životne dôležité metabolické funkcie, posilňuje obanyschopnosť kráv a chráni ich pred ketózami.
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Vplyv Mastitisan®
na dennú produkciu mlieka
vysokoprodukčných kráv

Vplyv Mastitisan®
na obsah acetónu
(ketóza) a protilátok
(imunitná odpoveď)
v krvi dojacích kráv

Vaše ciele:
n	Výkonná a zdravá mliečna žľaza vplyvom
účinnej prevencie mastitíd
n	Intaktný a funkčný strukový zvierač
k ochrane pred infekciou strukového
kanálika
n	Vysoká produkcia mlieka s nízkym
obsahom bunkových elementov.
n	Dobrá dojiteľnosť a spúšťanie mlieka.
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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.

