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Vysoký príjem krmív
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Príčiny zníženého príjmu krmív:

Popis problematiky:
Odchov prasiat: Príliš nízky príjem krmív, nízke
denné prírastky, neuspokojivá konverzia krmiva.
Výkrm prasiat: Príliš nízky príjem krmív, nízke denné prírastky, neuspokojivá konverzia krmiva, nízka zmäsilosť.
Kojacie prasnice: Vysoká strata živej hmotnosti prasníc (kondície) v období kojenia, znížená plodnosť, zvýšené prebiehanie prasníc,
nízky počet živo narodených  prasiatok, nízka
mliečnosť, straty cicajúcich prasiatok, menej
odstavených prasiatok na prasnicu za rok.
Úloha
Krmivo musí prasatám dobre chutiť a voňať.
Vôňa láka prasatá ku krmivu a chuť ich pri krmive udrží. Dobre ochutené krmivo je prasatami prijímané vo veľkom množstve a podporuje
hmotnostné prírastky, zlepšuje konverziu krmív,
podporuje zmäsilosť prasiatok a vykrmovaných
prasiat a plodnosť a mliečnosť prasníc.
Použitie:
Je dôležité podporovať príjem krmiva prasiatkami, prasatami vo výkrme a prasnicami už od
samého začiatku. Ako základ odporúčame dodržiavať osvedčené Sano koncepty výživy pre
prasiatka, prasatá vo výkrme a prasnice s BonniM®, PreKern®, Suggi®, Aminogold®, Sauengold®
Trag, Fasersan® Trag, a Sauengold® Lac. S tý-

• nevhodné podmienky ustajnenia
(klíma v maštali, stres, počet zvierat
a počet kŕmnych miest, počet
zvierat a počet napájačiek)
• nízka úroveň hygieny technologického
systému kŕmenia (hlavne pri
systéme mokrého kŕmenia)
• technika kŕmenia (racionované kŕmenie)
• zásobenie vodou (kvalita
a množstvo napájacej vody)
• chyby vo výžive ( chutnosť krmiva,
vôňa krmiva, chýba efekt návyku na
krmivo, živinové zloženie, stráviteľnosť
komponentov krmiva, hygiena krmiva)

Dopady zníženého príjmu krmív:
Prasiatka a vykrmované prasatá:
• nízke prírastky
• zlá konverzia krmiva
• nízka zmäsilosť
Chovné prasnice:
• straty hmotnosti v období kojenia
• zvýšené prebiehanie prasníc
• zvýšené straty cicajúcich prasiatok
• málo odchovaných prasiatok
• príliš vysoká brakácia prasníc
mito produktami bol ideálne zladený špeciálny
komplex účinných látok AromiSan®.
Dávkovanie: AromiSan® je plne integrovaný v produktoch Bonni-M®, PreKern®, Suggi®,
Aminogold®, Sauengold® Trag, Fasersan® Trag
a Sauengold® Lac.

Ekonomika použitia AromiSan®:
Úžitok v odchove prasiatok a výkrmu prasiat: Skúsenosti úspešných chovateľov prasiat potvrdzujú pozitívny vplyv AromiSan® na príjem krmív, zdravotný stav, hmotnostné prírastky, konverziu
krmiva a zmäsilosť prasiat.
+ 50 g vyššie prírastky................ ca 30,00 € na 1 miesto v odchovni prasiatok....... resp. ca 11,00 € na 1 miesto vo výkrme
- 0,1 kg krmiva/kg prírastku............ ca 2,40 € na 1 miesto v odchovni prasiatok......... resp. ca 4,20 € na 1 miesto vo výkrme
+ 1 % zmäsilosti........................... ca 8,00 € na 1 miesto vo výkrme

Úžitok v chove prasníc: Skúsenosti úspešných chovateľov prasiat potvrdzujú pozitívny vplyv AromiSan®
vo výžive prasníc. AromiSan® znižuje straty živej hmotnosti  kojacích prasníc, prasnice s lepšou kondíciou
vykazujú vyššiu reprodukčnú úžitkovosť. Vďaka zvýšenému príjmu krmiva prasnicami rastie mliečnosť
prasníc, dostatok mledziva a mlieka posilňuje vitalitu a vývoj cicajúcich prasiatok.
- 1%
- 10 %
- 10 %
+1

strát cicajúcich prasiatok.....ca 6,00 €
prebehnutých prasníc........ ca 12,00 €
brakácie prasníc................ca 35,00 €
odstavené prasiatko...........ca 30,00 €

na prasnicu za rok
na prasnicu za rok
na prasnicu za rok
na prasnicu za rok
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Organizmus prasiat je vybavený veľkým počtom čuchových buniek s veľmi
dobrou inerváciou. Čuch je u prasiat úzko spojený s emóciami prasiat, lebo čuchové centrum v mozgu prasiat leží neďaľeko regiónu ovplyvňujúceho emócie a inštinkty prasiat (limbický systém).
AromiSan® bol koncipovaný tak, aby nútil prasatá k opakovanému príjmu krmiva. Výsledkom zvýšeného príjmu krmiva
je vyššia úžitkovosť prasiat.

plocha
(cm2)
ca 5
ca 50

Vtáci a človek
Prasa

počet buniek
(10 6)
10-20
ca 175

Mitral cells
Gromerulus
Olf. Fibre

AromiSan® intenzívne
pôsobí na chuťové
receptory a čuchové
bunky prasiat. Vplyvom
toho začínajú prasatá
rýchlejšie prijímať
kŕmnu zmes.

Olf. Epitelium
Vtáci

Človek

Prasa

25000

Prasatá majú veľmi dobre vyvinutý chuťový zmysel, dokladom toho je vysoký počet chuťových pohárikov u prasiat. Chuť krmiva významne ovplyvňuje
príjem krmív prasatami. Komplex účinných látok AromiSan® bol overený za
rôznych podmienok v niekoľkých pokusoch a bol čo najviac zladený s chuťovými požiadavkami prasiat. Prasatami uprednostňované ochutenie krmiva
zvyšuje príjem krmív.

20000

V rôznych pokusoch
preukázal AromiSan®
vysokú mieru stimulácie
všetkých druhov
chuťových receptorov
prasiat. Prasatá zostávajú
dlhšiu dobu pri žľabe.

15000
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kura

pes

človek

tele

prasa

AromiSan®
ústna dutina

Vplyv AromiSan® v krmive na syntézu
tráviacich štiav a s tým spojený vyšší
príjem krmív zasahuje až do látkovej
výmeny prasiat. U prasiat sa prejaví trvalá chuť k príjmu kmiva (efekt návyku
na krmivo!).

žalúdok

Slinivka
brušná
sekrécia

HCI
sekrécia

Množstvo
slín

tenké črevo

endokrynné:
Inzulin

exokrynné:
Trypsin

Dobrá vôňa a chuť
AromiSan stimuluje tvorbu
a sekréciu tráviacich
štiav. AromiSan®
podporuje nielen príjem
krmív, ale i využiteľnosť
živín a krmív.

Vyšší príjem krmiva a lepšia konverzia krmív

100
90

AromiSan zvyšuje vôňu a chuť krmiva. Tento efekt bol potvrdený v nezávislých 6-týždňových pokusoch s vykrmovanými prasatami, ktoré dostávali krmivo doplnené/nedoplnené Aromi
San®. Prasatá v pokuse výrazne preferovali krmivo s AromiSan®.
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příjem krmiv

(%)

®
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s AromiSan®
príjem krmív 70 %

60

Vplyv AromiSan® na príjem
krmív vo výkrme prasiat od
20–50 kg živej hmotnosti
(test preferencie krmív).

50
40
30

bez AromiSan®
príjem krmív 30 %

20
10
0

+14%
+10%

(%)

AromiSan® zvyšuje príjem krmív
a zlepšuje tak úžitkovosť prasiat. V nezávislých pokusoch zvýšil AromiSan®
príjem krmív prasatami vo výkrme
o 10 %. Zvýšený príjem krmív sa prejavil o 14 % vyššou úžitkovosťou a o 4 %
nižšou spotrebou krmiva na jednotku
prírastku prasiat.

-4%

príjem krmív
kontrola

hmotnostné
prírastky

konverzia krmív
AromiSan ®

Vplyv AromiSan na
príjem krmív, denné
prírastky a konverziu
krmív vo výkrme prasiat.

Vaše ciele:
Vyšší príjem krmív



 Zvýšenie denných prírastkov
v odchove prasiatok a vo výkrme
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 Zlepšenie plodnosti a mliečnosti prasníc
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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.

