KONCEPCIA PORADENSTVA
SPOLOČNOSTI SANO V OBLASTI
VÝŽIVY OŠÍPANÝCH
Výkrmové ošípané

VITAJTE
Vážený zákazník,
vážený záujemca o naše výrobky,
sme veľmi radi, že vás koncepcia výživy výkrmových ošípaných od spoločnosti Sano zaujala.
Na nasledujúcich stranách nájdete dôležité informácie o výžive ošípaných
• na začiatku výkrmu
• na konci 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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Ošípané na začiatku výkrmu

OŠÍPANÉ NA ZAČIATKU VÝKRMU
Informácie o období života: ošípané na začiatku výkrmu
Pri kŕmení dbajte najmä na nasledujúce body:
• Ak je to možné, naplánujte plynulý prechod z úvodného krmiva pre prasiatka na krmivo pre
výkrmové ošípané.
• Počas prvých dní podávajte len dobre stráviteľné krmivo ako obilie, kukurica a sójový šrot a až po
približne dvoch týždňoch prejdite na iné zložky a vedľajšie produkty. Z bielkovinových krmív vykazuje
sójový šrot najvyššiu stráviteľnosť proteínov s hodnotou až 85 %. V prípade iných rastlinných druhov
bielkovinového krmiva, ako je repkový šrot, bôb, hrach a slnečnicový šrot, je táto hodnota výrazne
nižšia.
• Na začiatku výkrmu dbajte aj na nízku väzbovú kapacitu kyselín a ako doplnok krmiva používajte
práškový produkt SanoCid® s obsahom kyseliny mravčej. Týmto spôsobom podporíte trávenie vašich
ošípaných v období pred začiatkom výkrmu, znížite výskyt ochorení spojených s príjmom krmiva a
zvýšite úžitkovosť.
Po ustajnení nadobudne úžitkovosť vašich zvierat význam: keďže vysoké denné prírastky podporujú
tvorbu mäsa v ošípanej na začiatku výkrmu a aj zužitkovanie krmiva, môžete svoje zvieratá do 70 kg
kŕmiť podľa vlastného uváženia.
Ak chcete dosiahnuť výraznejšiu tvorbu mäsa, musíte zabezpečiť, aby krmivo pre ošípané na začiatku
výkrmu obsahovalo dostatok všetkých aminokyselín, ktoré sú dôležité pre syntézu bielkovín.
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OŠÍPANÉ NA ZAČIATKU VÝKRMU
Informácie o období života: ošípané na začiatku výkrmu
Zároveň musí byť obsah bielkovín v krmive čo najnižší, pretože zviera musí pri odbúravaní
nadbytočných bielkovín vynaložiť veľké množstvo energie. To negatívne vplýva na denné prírastky a
zužitkovanie krmiva. Uvedené predpoklady splníte pomocou účinnej látky SanAmin®, ktorá sa
nachádza v produktoch Aminogold Forte® a Mastino®. SanAmin® podporuje tvorbu mäsa napriek
nižšiemu obsahu bielkovín v krmive. Súčasne dochádza k zvýšeniu úžitkovosti vašich zvierat a vy šetríte
náklady na krmivo.
Dbajte o čo najlepšie hygienické podmienky najmä v zariadeniach na kŕmenie tekutým krmivom.
Ak chcete podporiť účinok čistiacich prác, dodatočne zvýšiť hygienu v zariadení na kŕmenie tekutým
krmivom a zároveň zvýšiť úžitkovosť vašich zvierat, používajte produkt Mastino®.
V chlievoch, pri prevádzke ktorých uplatňujete postup čistenia a dezinfekcie pred každým ustajnením
novej skupiny zvierat, použite produkt Mastino® na začiatku každého ustajnenia kŕmnych zvierat a
používajte ho aspoň 4 týždne. Ak sú chlievy neustále obsadené, primiešavajte Mastino® do krmiva
trikrát ročne minimálne počas štyroch týždňov. Mastino® navyše obsahuje špeciálne probiotikum
určené pre prípad použitia zariadení na kŕmenie tekutým krmivom. Toto probiotikum má trojaký
účinok:
1. naočkovanie zariadenia na kŕmenie tekutým krmivom prospešnými zárodkami
2. probiotický účinok v tele zvieraťa zvyšujúci úžitkovosť
3. zmiernenie vylučovania dusíka
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OŠÍPANÉ NA ZAČIATKU VÝKRMU
Informácie o období života: ošípané na začiatku výkrmu
Vaše výkrmové ošípané kladú vysoké nároky na krmivo, ktoré im poskytujete. Preto do krmiva pre
ošípané na začiatku výkrmu do približne 70 kg primiešajte 3 % produktu Aminogold® Forte a 0,5 %
produktu SanoCid® alebo, ak na kŕmenie používate tekuté krmivo, 3 % produktu Mastino® (pri 88 %
sušiny).
Týmto spôsobom
• zabezpečíte vysoký príjem krmiva, pretože krmivo má dobrú vôňu aj chuť,
• poskytnete zvieratám všetky dôležité výživné a účinné látky zabezpečujúce rovnomerný a rýchly rast,
• znížite väzbovú viazanosť kyselín vo vašom krmive pre ošípané na začiatku výkrmu,
• predídete poruchám trávenia,
• podporíte tvorbu mäsa,
• zabezpečíte vysoké denné prírastky a optimálne zužitkovanie krmiva.
Aminogold® Forte, príp. Mastino®
• zabezpečuje vysoký príjem krmiva
• optimalizuje trávenie
• zlepšuje zužitkovanie krmiva
• zlepšuje schopnosť trávenia
• podporuje rovnomerný rast
• napomáha tvorbu mäsa
Počas prvých dvoch týždňov po ustajnení, najmä ak podmienky nie sú optimálne (nákup z viacerých
podnikov, veľké množstvo choroboplodných zárodkov atď.), môžete odolnosť vašich ošípaných
dodatočne podporiť primiešaním 0,5 % produktu StabiloSan® do krmiva.
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OŠÍPANÉ NA ZAČIATKU VÝKRMU
Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na
dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v úvodnom štádiu
výkrmu:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

nízke straty v prvom týždni po ustajnení
vysoké denné prírastky
intenzívna tvorba mäsa
vysoké denné prírastky (> 750 g)
dobre zužitkovanie krmiva (< 2,9:1)
vysoký podiel chudého mäsa (> 58 %)

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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Ošípané na konci výkrmu
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OŠÍPANÉ NA KONCI VÝKRMU
Informácie o období života: ošípané na konci výkrmu
Prírastok živej hmotnosti výkrmových ošípaných s hmotnosťou od približne 70 kg sa zostavuje inak ako
v prípade ošípaných na začiatku výkrmu. Na začiatku výkrmu je prísun proteínu ešte veľmi vysoký, a
preto krmivo obsahuje väčšie množstvo bielkovín, resp. aminokyselín na podporu tvorby mäsa. Od
hmotnosti približne 70 kg klesá schopnosť ošípaných ukladať bielkoviny, avšak zvyšuje sa množstvo
tuku. Preto môže krmivo pre ošípané na konci výkrmu obsahovať menej bielkovín (pri optimálnom
zastúpení aminokyselín).
Pozitívny účinok spočíva aj v tom, že zviera trusom vylučuje menšie množstvo dusíka (N).
Znížiť možno aj obsah fosforu v krmive pre ošípané na konci výkrmu. Aj tento krok pozitívne vplýva na
vyváženosť hnojovice.
Čím je produkcia dusíka a fosforu nižšia, tým viac zvierat smiete chovať na jednom hektári. Aby ste
vyhoveli týmto požiadavkám, mali by ste kŕmne ošípané kŕmiť vo fázach, ktoré sa orientujú podľa
potreby výživy v príslušnom období rastu.
V krmive pre ošípané na konci výkrmu by sa preto mal znížiť obsah fosforu a neprečistených bielkovín.
Obsah bielkovín však možno znížiť len vtedy, keď sa do krmiva v izolovanej a veľmi dobre dostupnej
podobe (SanAmin®) pridávajú všetky ostatné chýbajúce aminokyseliny. Takto sa optimálnym
spôsobom doplní sójová bielkovina, čo zabezpečí vysoké denné prírastky a dobrú tvorbu mäsa.
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OŠÍPANÉ NA KONCI VÝKRMU
Informácie o období života: ošípané na konci výkrmu
Fázové vykrmovanie má tieto výhody:
• šetrí sa metabolizmus vašich zvierat, čo zlepšuje ich úžitkovosť
• vylučuje sa menej dusíka a fosforu, čím sa zlepšuje prevádzková vyváženosť hnojovice a súčasne sa
zvyšuje aj maximálny počet zvierat chovaných na jeden hektár
• zníženie nákladov na krmivo znížením obsahu minerálnych látok a bielkovín (sója), ako aj zlepšením
zužitkovania krmiva
V každom prípade dbajte o optimálny čas porážky pre lepšiu jatočnú výnosnosť.
Na úžitkovosť výkrmových ošípaných vplýva aj stupeň zomletia krmiva. Ak je krmivo zomleté príliš
nahrubo, znižujú sa denné prírastky a zhoršuje sa zužitkovanie krmiva. Ak je však krmivo príliš jemné,
dochádza k výskytu žalúdočných vredov. Dbajte preto o to, aby podiel jemných častíc (< 1 mm) v krmive
nepresahoval 40 %. Pomocou vibračných zariadení pravidelne kontrolujte stupeň zomletia krmiva. Ak je
obsah jemných častíc v krmive príliš vysoký, skontrolujte, či drviče v šrotovníku nie sú opotrebované.
Odporúčaná veľkosť ôk sita je 3,5 až 4,0 mm.
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OŠÍPANÉ NA KONCI VÝKRMU
Informácie o období života: ošípané na konci výkrmu
Vaše výkrmové ošípané kladú vysoké nároky na krmivo, ktoré im poskytujete. Preto im do krmiva pre
ošípané na konci výkrmu do približne 70 kg primiešajte 2,5 % produktu Aminogold® Forte..
Týmto spôsobom
• zmiernite zaťaženie metabolizmu vašich zvierat a zlepšíte ich zdravie,
• zvýšite počet zvierat, ktoré môžete chovať na jednom hektári,
• ušetríte náklady na kúpu drahého sójového šrotu,
• podporíte vysoký podiel chudého mäsa,
• zabezpečíte vysoké denné prírastky a optimálne zužitkovanie krmiva.
Aminogold® Forte obsahuje San Amin® na optimalizáciu kvality bielkovín. Vďaka tomu možno znížiť
celkový podiel bielkovín v krmive (sójový šrot). Týmto spôsobom a tiež prísunom hodnotných zdrojov
minerálnych látok a fytázy v produkte Aminogold® Forte je možné zlepšiť vyváženosť hnojnice a
odbremeniť metabolizmus zvierat.
Účinná látka ButySanProtect v produkte Aminogold® Forte zlepšuje trávenie, kondíciu čriev a
zužitkovanie krmiva. Na zabezpečenie ochrany vitamínom E, zvýšenie antioxidatívnej kapacity a
odolnosti slúži Sano-Polyphenolkomplex, ktorý sa nachádza v produkte Aminogold® Forte.
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OŠÍPANÉ NA KONCI VÝKRMU
Informácie o období života: ošípané na konci výkrmu
Aminogold® Forte
• zabezpečuje vysoký príjem krmiva
• optimalizuje trávenie
• zlepšuje zužitkovanie krmiva
• zlepšuje schopnosť trávenia
• podporuje rovnomerný rast
• podporuje vysoký podiel chudého mäsa

Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na
dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v záverečnom štádiu
výkrmu:
▪
▪
▪

najlepšie zužitkovanie krmiva
vysoký podiel chudého mäsa
množstvo cyklov za rok

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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Ďakujeme za váš záujem o koncepciu výživy kŕmnych ošípaných od spoločnosti Sano.

Na vaše otázky vám radi kedykoľvek odpovieme na telefónnom čísle +421 653 16 570 alebo e-mailom na adrese
sano@sano.sk
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