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Ideální základ pro více masa
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Popis problematiky:

Podporou zvýšeného nasazování masa u selat a prasat ve výkrmu docílit výbornou kvalitu
produkovaného vepřového masa – s vysokým
podílem libové svaloviny (vysoká zmasilost)
a sníženou spotřebou dusíkatých látek krmiva
na jednotku proteinu ukládaného v těle vykrmovaných prasat.
Dopady sníženého nasazování masa:
• Nízká zmasilost
• Zvýšené výrobní náklady na
kilogram vepřového masa
• Nízký zisk z jatečného prasete
• Zhoršená rentabilita výroby
vepřového masa
Příčiny sníženého nasazování masa:
• Nevhodná strategie výživy (nízká
intenzita růstu selat v odchovu
a předvýkrmu, příliš vysoký příjem
energie v období na konci výkrmu)
• Nevhodné složení krmných směsí
(zásobení energií, aminokyselinami
a vlákninou, makroprvky,
stopové prvky a vitamíny)
• Management (příliš vysoká hmotnost
prasat na konci výkrmu, hygiena,
management zdravotního stavu,
stájové podmínky, zásobení vodou)

Použití:
Důležité je podporovat maximální nasazování
masa již od začátku odchovu selat a v průběhu celého výkrmu prasat. Proto doporučujeme
dodržovat Sano koncepty výživy, určené pro
selata a prasata ve výkrmu se Suggi® a Amino-

gold®. S těmito produkty byla ideálně sladěna
speciální kombinace účinných látek SanAmin®.
Dávkování: SanAmin je plně integrován v produktech Suggi® a Aminogold®.
®

Dusíkaté látky z krmiva
+ SanAmin® = maximální tvorba masa.

základ proteinů z krmiva

Optimalizací kvality dusíkatých látek
krmiva zamezuje SanAmin® přebytku celkových dusíkatých látek v krmivu. Výsledkem je snížené vylučování
nevyužitého dusíku prasaty. Organismus prasat není zatěžován přebytkem
nevyužitého dusíku, což se pozitivně
projeví na denních přírůstcích, nasazování masa a konverzi krmiv.

vylučování dusíku (g/den)

Úkol:

SanAmin® je ideální doplněk základních dusíkatých látek krmiva, spolu
s nimi vytváří kvalitu dusíkatých látek
(respektující koncept ideálního proteinu) exaktně odpovídající složení proteinů vepřového masa. Jsou tak zajištěny optimální podmínky pro proteosyntézu a produkci kvalitního vepřového masa.

-24%

Vliv SanAmin®
na vylučování dusíku
u prasat ve výkrmu.

-36%

selata
kontrola

vykrmovaná prasata
SanAmin

+3%

Optimalizací živinového složení krmiva podporuje SanAmin® denní hmotnostní přírůstky, zlepšuje konverzi krmiva a energie v odchovu selat a výkrmu prasat. Optimalizace živinového složení krmiva znamená maximální produkci masa při snížených nákladech na výkrm prasat.

-3%

(%)

Nedostatečný růst, nízké nasazování masa,
nízká zmasilost, nižší zisk z výkrmu prasat.

základ proteinů ze SanAmin®

-4,5%

denní přírůstky
kontrola

konverze krmiv

Vliv SanAmin®
na hmotnostní
přírůstky, konverzi
krmiv a energie
ve výkrmu prasat.

konverze energie

SanAmin

ukládání proteinů
se SanAmin®

Zvýšenou využitelností dusíkatých látek krmiva zlepšuje SanAmin® nasazování masa u selat a vykrmovaných
prasat a zvyšuje podíl libové svaloviny
u jatečných prasat.

bez SanAmin®

vyšší ukládání proteinu
při nižší spotřebě
dusíkatých látek
z krmiva

Vliv SanAmin®
na nasazování
masa u prasat.

příjem dusíkatých látek

Ekonomika použití SanAmin :
®

Užitek: Zkušenosti úspěšných chovatelů prasat potvrzují pozitivní vliv SanAmin® na nasazování
masa a zmasilost prasat. Optimalizací živinového složení krmných směsí se snižují náklady na krmivo a celkové výrobní náklady na produkci vepřového masa. Dalším pozitivním efektem je zvýšení
obrátkovosti ve výkrmu prasat.
- 0,1 kg krmiva / kg přírůstku ..................cca. 2,40 € na 1 místo v odchovně selat .....resp. cca. 4,20 € na 1 místo ve výkrmně
+ 1 % zmasilosti ..................................cca. 8,00 € na 1 místo ve výkrmně
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+ 0,1 zvýšní obrátkovosti výkrmu ......cca. 10,00 € na 1 místo ve výkrmně
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obsah TBARS (oxidovaných lipidů, chutnost masa)

nepoživatelné

SanAmin® zvyšuje obsah antioxidantů v buňkách svaloviny prasat, čímž
zlepšuje kvalitu masa (chuť, trvanlivost) a snižuje ztrátu vody odkapem
při zpracování jatečných těl prasat.

Vliv SanAmin®
na chutnost
vepřového masa
skladovaného
při teplotě -20°C po
dobu 0, 8 a 16 týdnů.

pozměněná chuť

chuť bez závad

kontrola

SanAmin (4 týdny)

SanAmin (celý výkrm)

Vaše cíle:
 Rychlý růst prasat díky ideálnímu proteinu



 Vysoký podíl libové svaloviny

n

 Nejlepší kvalita masa

n

 Kvalitní jatečně opracované tělo prasat

n

 Pěkné a vyrovnané osvalení prasat

n
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Komplex
účinných
látek

Období sání s Bonni-M®

Odstavová fáze
s PreKern®

Odchov selat se Suggi®

Výkrm a konec výkrmu
s Aminogold®

Prasničky I (30–70 kg)
s Aminogold®

Prasničky II (od 70 kg
až do inseminace) se
Sauengold Trag®

Březí prasnice
s Fasersan Trag®

Kojící prasnice se
Sauengold Lac ®

Jedinečné Sano-komplexy účinných látek přizpůsobené jednotlivým životním a užitkovostním fázím prasat jsou obsaženy v následujících Sano produktech:

Ideální
průběh trávení

SangroSan ® *)

x

x

x

Příjem krmiv
a přírůstky

AromiSan® *)

x

x

x

x

x

x

x

x

Ideální profil
aminokyselin
pro více svaloviny

SanAmin® *)

x

x

x

Vitalita a odolnost

StabiloSan® **)

x

x

x

Plodnost

Fertisan® **)

Stimulace růstu

SanoCid® **)

Problémová
oblast
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*) Již integrováno v základních produktech. Dodržujte Sano koncepty výživy. **) Sano-komplex účinných látek v dávce 5 kg na tunu krmné směsi pro danou kategorii zvířat.

Podrobnější informace podá:

Aktuální nabídku žádejte
u vašeho Sano-prodejce.
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 slouží jako základní informace o výrobku.
Doporučujeme pečlivé prostudování návodu k použití a konzultaci se Sano prodejcem.

