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2 Sano Takarmányozási Koncepció

HÍZÓSERTÉS TERMÉK ÁTTEKINTŐ
A Sano a modern takarmányozás legfőbb európai márkája az ásványi takarmányok, borjú tejpótlók és speciális 
kiegészítő termékek területén. Győződjön meg róla Ön is, hogy a Sano hízósertés takarmányozási koncepció 
életciklushoz és teljesítményhez igazított termékeivel hozzájárul az állatok egészséges növekedéséhez és a 
sikeres telepi menedzsmenthez.

VITAMINOKBAN ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOKBAN GAZDAG TAKARMÁNYOK NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
HÍZÓSERTÉSEKNEK A GYORS NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A NAGY NAPI TÖMEGGYARAPODÁSÉRT

AMINOGOLD® FORTE 10 
Vitaminokban gazdag kiváló minőségű 
ásványi takarmány nagy teljesítményű 
hízósertéseknek

AMINOGOLD® FORTE VALIN 
Vitaminokban gazdag ásványi takar- 
mány Valin aminosav kiegészítéssel 
nagy teljesítményű hízósertéseknek

MASTPREMIX® FORTE 
Aminosavakban gazdag kiváló minőségű 
ásványi takarmány nagy teljesítményű 
hízósertéseknek

MASTPREMIX® FORTE VALIN 
Aminosavakban gazdag ásványi takar- 
mány Valin aminosav kiegészítéssel 
nagy teljesítményű hízósertéseknek

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HATÓANYAGOK  
AZ OPTIMÁLIS SERTÉSHIZLALÁSHOZ

AMINOGOLD®
Vitaminokban gazdag hatóanyag  
kombináció a nagy napi tömeg- 
gyarapodásért

MASTPREMIX®
Aminosavakban gazdag hatóanyag  
kombináció a nagy napi tömeg- 
gyarapodásért

ÁSVÁNYI ANYAGOK AZ EGYÖNTETŰ 
NÖVEKEDÉSÉRT ÉS AZ EGÉSZSÉGES HÍZÓKÉRT

AMINOMAST®
Alapvető ásványi takarmány ellenálló, 
egészséges sertések takarmányozásához

MASTSAN 2000®
Alapvető ásványi takarmány  
a biztonságos sertéshizlalásért

AMINOGOLD®

Legnépszerűbb Sano 

hízópremix ideális 

hatóanyag-összetevő 

aránnyal az eredményes 

hizlaláshoz
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KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SUSAN BOOSTER® 
Javítja a takarmány emészthető- 
ségét, ezáltal nő a takarmány-
hasznosítás

SANOCID®
Savakkal stabilizálja a bélflórát 
és elősegíti a takarmány emészt- 
hetőségét

STABILOSAN®
Különböző vitaminok és nyom- 
elemek kombinációja a nagy 
teljesítményért és az erős szívért

MYCOSAN®
Semlegesíti a mikotoxinokat a 
takarmányban
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TARTALOM

Napi küldetésünk és motivációnk az egészséges növekedésre 
való törekvés, különösen a modern takarmányozásban. Követ-
keztetésképp így fogalmazhatjuk meg a Sano hitvallását:

“A Sano globális felelőssége a mezőgazdaság fejlesztése 
napról napra: Együtt az elkötelezett alkalmazottakkal a Sano 
cégcsoport világszerte, jelentős mértékben járul hozzá a 
takarmányozás és állategészségügy területének fejlődéséhez 
– fenntartható módon a természet, az emberek és az állatok 
javára.”

40 év tapasztalattal és kompetenciával a modern takarmányo- 
zás területén biztosítjuk a lehető legjobb termékeket és szol-
gáltatásokat kis- és nagyüzemi partnereink részére. Együtt ele-
get teszünk a mezőgazdaság napi szükségleteinek és döntően 
hozzájárulunk az egészséges növekedéshez rendkívül hatékony 
termékekkel, kompetens tanácsadással és jövőorientált 
kutatással.
Sano szaktanácsadó munkatársaink személyre szabott, együtt-
működő és rendszerszintű tanácsadást nyújtanak az Ön 
igényeinek megfelelően. Tevékenységünk középpontjában az 
ügyfeleknek és állatoknak nyújtott szolgáltatások állnak a gaz-
daság állattartási költségeinek és teljesítményének szerkezeti 
javítása mellett. Termékeink garantálják a magas minőségű 
összetevőket és a nagy teljesítményű takarmányokat. A Sano 
takarmányozási koncepciója az Ön napi munkatársa a céljai 
professzionális megvalósításához. Világosan kialakított és 
tudományosan megalapozott élet- és teljesítményfázisok  
alapján strukturált kiadvány. Egyszerű és átfogó utasításokat 
tartalmaz az egyéni célkitűzések elréséhez, de egyaránt 
foglalkozik általános takarmányozási kérdésekkel, valamint 
értékes gyakorlati tanácsokkal is szolgál. A sikeres takarmá- 
nyozás soha nem volt ennyire egyszerű és hatékony egyszerre.
Az egészséges növekedés nem csak egy szlogen a Sano 
számára. Az Ön sikeréhez való hozzájárulásként napi szinten 
fejlesztjük ezeket a vezérelveket kutatókkal, takarmányozási 
specialistákkal, állatorvosokkal és gyakorlati szakemberekkel 
együttműködve.

Richard Waldinger, ügyvezető
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HÁROM TÉNYEZŐ 
A SIKERHEZ

TERMÉKEK
Folyamatosan szerteágazóbbá válnak a 
kihívások, melyek elé a takarmánygyártó 
cégek kerülnek. Egyfelől fenntartható, 
gazdaságos sertéstartásra és hizlalásra 
van szükség, másfelől viszont kérdéses, 
hogyan lehet hasznosítani a legfrissebb 
takarmányozási és fiziológiai megálla- 
pításokat, hogy lehet helyes döntéseket 
hozni az adag tervezésénél és az állat-
jólétnél. A hízósertések teljesítménye 
folyamatosan növekszik, ezért a táp- 
anyagok, vitaminok, nyomelemek,  
aminosavak és aktív hatóanyagok 
szükséglet alapú ellátása ma sokkal  
fontosabb, mint valaha. Profitáljon  
kifejezetten a sertéshizlaláshoz kifej- 
lesztett termékeinkből és funkcionális 
hatóanyag komplexeinkből a kitűzött 
céljai megvalósításához.

TANÁCSADÁS
Az állatjólétre, a műtrágya használatára, 
a hatékonyságra és a gazdaságosságra 
vonatkozó követelmények egyre szigo- 
rodnak, ezért hozzáértő, kompetens 
kapcsolatot igényelnek, aki odafigyel 
minden fontos pontra. A műtrágya 
használati szabályoknak megfelelően a 
lehető legnagyobb mértékben csökken-
teni kell a nitrogén- és foszfor-kibocsá- 
tást. A hízósertéseknek egészségesnek 
kell maradniuk és nagy napi tömeg- 
gyarapodást kell elérniük. Profitáljon a 
Sano tanácsadói koncepciójából és a 
legújabb dinamikus adagkalkulációs 
szoftverünkből – a fenntartható és 
sikeres sertéshizlalás érdekében.

KONTROLLING
A sertéshizlalásban nagyobb mértékű 
hatékonyságnövelés lehetséges, és szük- 
séges is annak érdekében, hogy gazda- 
sági sikereket érjen el hosszútávon.  
Profitáljon az Ön egyedi igényére és 
operatív lehetőségeire szabott terméke- 
inkből, az innovatív tanácsadói koncep-
ciónkkal és az elért eredmények fenn- 
tartható ellenőrzésével egyetemben. 
Megmutatjuk hogyan lehet hosszútávon 
felülkerekedni az üzleti és termelési 
kihívásokon, és hogyan tud hízósertése-
ket magas színhús aránnyal értékesíteni, 
miközben fenntartja a legmagasabb 
szintű állattartási és egészségügyi szín-
vonalat.
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A SERTÉSHIZLALÁS 
TELJESÍTMÉNY SZAKASZAI

MALAC UTÓNEVELÉS
1.  Hogyan lehet kiváló takarmány- 

értékesítést és nagy napi tömeg- 
gyarapodást elérni?

2.  Hogyan lehet lényegesen  
alacsony nitrogén és foszfor 
egyensúlyt elérni a trágyában?

3.  Hogyan minimalizálható a  
veszteség?

ELŐHIZLALÁS
1.  Hogyan lehet kiváló takarmány- 

értékesítést és nagy napi tömeg- 
gyarapodást elérni?

2.  Hogyan lehet lényegesen  
alacsony nitrogén és foszfor 
egyensúlyt elérni a trágyában?

3.  Hogyan minimalizálható a  
veszteség?

UTÓHIZLALÁS
1.  Hogyan lehet kiváló takarmány- 

értékesítést és nagy napi tömeg- 
gyarapodást elérni?

2.  Hogyan lehet lényegesen  
alacsony nitrogén és foszfor 
egyensúlyt elérni a trágyában?

3.  Hogyan érhető el gazdaságosan 
az optimális színhúskihozatal?

MALAC 
UTÓNEVELÉS

ELŐHIZLALÁS UTÓHIZLALÁS
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HIZLALÁSI TELJESÍTMÉNY, TAKARMÁNYOZÁSI 
STRATÉGIA, TRÁGYA TÁPANYAG-KIBOCSÁTÁS

Forrás: Sertéstakarmány-kalkuláció, Bajor Állami Mezőgazdasági Hivatal, Németország
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Forrás: Alsó-Szászországi Mezőgazdasági Kamara, Németország, 2018

TAKARMÁNYOZÁSI JAVASLAT

HIZLALÁSI 
SZAKASZOK

NYERSFEHÉRJE  
g/kg

LIZIN %  
(13.4 MJ ME-nél)

LIZIN/MJ ME FOSZFOR 
g/kg

Nitrogén- és foszfor csökkentett

28–49 kg élősúly 175 1.10–1.11 0.83 5

40–70 kg élősúly 170 1.05 0.78 4.5

70–118 kg élősúly 160 0.98–1.0 0.73 4.5

Erősen nitrogén- és foszfor csökkentett

28–40 kg élősúly 175 1.10–1.11 0.83 4.7

40–65 kg élősúly 165 1.05 0.78 4.5

65–90 kg élősúly 155 0.98–1.0 0.73 4.2

90–118 kg élősúly 140 0.95 0.70 4.2

TRÁGYA TÁPANYAG-KIBOCSÁTÁS

NAPI TÖMEG- 
GYARAPODÁS

TAKARMÁNY 
MENEDZSMENT

TRÁGYA TÁPANYAG-KIBOCSÁTÁS:  
kg/hizlalási hely/év

28–118 kg élősúly N P2O5 K2O

850 g napi tömeg-
gyarapodás
= 244 kg gyarapodás/év 
= 2.70 forduló/év

Általános 12.2 5.0 5.9

N-/P- csökkentett 11.7 4.4 5.8

Erősen N-/P- csökkentett 10.6 3.9 5.5

950 g napi tömeg-
gyarapodás
= 267 kg gyarapodás/év 
= 2.96 forduló/év

Általános 12.5 5.0 6.1

N-/P- csökkentett 12.0 4.4 6.0

Erősen N-/P- csökkentett 10.8 3.9 5.8
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Nitrogén & Foszfor 
bevitel

Nitrogén & Foszfor 
kibocsátás

Növénytermesztés

Betakarítás:  
takarmány

Trágya/műtrűgya

Trágya: istálló- és  
tárolási veszteségek

Trágya: szállítás

Trágya: kiszórási veszteségek

Betakarítás: értékesítés

TÁPANYAG-CIKLUS:  
TELEP-KAPU EGYENSÚLY

Magvak

Nitrogén megkötés (hüvelyesek)

Műtrágya

Állat vásárlás (malacok)

Takarmány vásárlás

Állat értékesítés (vágósertés)

Mezőgazdasági üzem

Állattartás: sertés hizlalás



Sano Takarmányozási Koncepció 11▶ MIRŐL VAN SZÓ?MALAC UTÓNEVELÉS

Nagy napi tömeggyarapodás

Kiváló takarmányértékesítés

Alacsony tápanyag kiválasztás a trágyában

MALAC UTÓNEVELÉS

A gazdaságos sertéshizlalás meghatározó tényezője a szükség- 
let alapú takarmányozás a különböző hizlalási fázisokban. A 
saját keverékek központi eleme az ásványi takarmány, ami 
összhangban van a használt komponensekkel. 
A malac utónevelés szakaszában az állatok betelepítésétől 
kezdve kb. 40 kg-os súlyig (3 hízófázis) vagy kb. 70 kg-os súlyig 
(2 hízófázis) az állategészségügy is fontos szerepet játszik a 
takarmányértékesítés és a nagy tömeggyarapodás mellett.

A malac utónevelés szakaszában az optimális menedzsment 
érdekében a következő kulcskérdésekre kell válaszolni:

1.  Hogyan lehet kiváló takarmányértékesítést és nagy napi 
tömeggyarapodást elérni?

2.  Hogyan lehet lényegesen alacsony nitrogén és foszfor 
egyensúlyt elérni a trágyában?

3.  Hogyan minimalizálható a veszteség?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések meg- 
válaszolásában. A következő oldalakon minden további infor- 
mációt megtalál a hízósertések takarmányozási igényeiről. 
Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányozási 
koncepció által alkalmazott speciális termékeket és jellem- 
zőiket is.

CÉLOK A MALAC UTÓNEVELÉS SZAKASZÁBAN

Kevesebb veszteség
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TUDTA? – AMI FONTOS A MALAC 
UTÓNEVELÉS SZAKASZÁBAN

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ Az istállóba történő betelepítés utáni első napokban 

kiemelt figyelmet kell fordítani a malacok egész- 
ségére.

▶ Továbbá fontos, hogy az első napokban könnyen 
emészthető takarmányt kapjanak az állatok.

▶ Az előhizlalás szakaszában a magas színhúskihozatal 
érdekében a sertéseknek biztosítani kell a fontos 
aminosavak ellátását.

KIEMELT FIGYELEM A TAKARMÁNYOZÁSRA A BETELEPÍTÉS ELSŐ NAPJAIBAN

A hizlaldába való áthelyezés, a szállítás, a környezetvál-
tozás, a takarmányváltás és az új csoport nagy stresszt 
jelent az állatoknak. Ennek következményeként gyak- 
ran visszaesik a takarmányfelvétel, így a sertés hajla- 
mossá válik az emésztési zavarokra és betegségekre.  
Ez negatív hatással van a hízási teljesítményre és ezál-
tal a sertéstartó nyereségére is.
Ezért az istállóba való betelepítéskor az állatok egész- 
ségét feltétlenül szem előtt kell tartani. A takarmányo- 
zásban a következő szempontokat kell figyelembe 
venni:
▶ A malacstarterről lehetőleg zökkenőmentesen kell a 

hízó takarmányra átállni.
▶ Az első napokban csak jól emészthető takarmányt, 

gabonát, kukoricát és szójadarát szabad etetni. Csak 
2 hét múlva lehet más összetételű komponensekre 
és melléktermékekre váltani.

A fehérjetakarmányok közül a szójadara a legjobban 
emészthető fehérjeforrás 85%-os emészthetőséggel.  
A többi növényi fehérjehordozó, a repcedara, a borsó 
és a napraforgódara sokkal kisebb mértékben emészt- 
hető (1. ábra).

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
1.  Savmegkötő képesség: A takarmányfehérje emészt- 

hetősége fontos szerepet játszik az emésztési zava- 
rok megelőzésében. Ezen kívül pozitív hatással van 
a takarmányértékesítésre is. Az előhizlalás alatt fi- 
gyelni kell arra, hogy alacsony legyen a takarmány 
savmegkötő képessége. Ennek érdekében célszerű 
por formában hangyasavat ‒ azaz SanoCid®-et ‒ 
hozzákeverni a takarmányhoz. Ez segíti az utóneve- 
lésben a sertések emésztését, visszaszorítja a takar- 
mányozás eredetű betegségek előfordulását és 
fokozza a teljesítményt (2. ábra).

1. ábra:  A különböző fehérjetartalmú takarmány- 
félékben lévő nyersfehérje emészthetősége  
a vékonybélben 
(Lindermayer, 2007)
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2. ábra:  Teljesítményjavulás a malac utónevelő 
takarmányban lévő SanoCid® segítségével
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2.  Vakcinázás: A sertések hatékony vakcinázási prog- 
ramja is nagyon fontos. Legjobb ha az intézkedések 
össze vannak hangolva a malacelőállító üzemmel, 
ahonnan a hízónak szánt állatokat vásárolja.

3.  Takarítás és fertőtlenítés: Csökkentse a betegségek 
kockázatát egy következetes be- és kitelepítes, “all 
in all out” rendszer segítségével, valamint az egyes 
műveletek közötti takarítás és fertőtlenítés által. 
Rendszeresen ellenőrizze a vízminőséget, a szellő- 
zést és a hőmérsékletet.

Ezekkel az emésztőrendszeri és fertőző betegségek 
megelőzésére irányuló intézkedésekkel hatékonyan 
támogatja malacai egészségét, és elkerülheti a vesz-
teségeket.

Ha a későbbiekben melléktermékkel fog takarmányoz- 
ni, vegye figyelembe a mennyiségi határértékeket, 
hogy fenntartsa sertései nagy teljesítményét.  
A következő táblázat megmutatja a sertéshizlalásban 
használt különböző melléktermékeknek az ajánlott 
adagolási mennyiségét.

Útmutató a különböző melléktermékek etetéséhez a 
sertéshizlalásban 

Takarmány Ajánlott mennyiség 

Extrahált szója 5-20%

Extrahált napraforgó 5-10%

Maláta csíra 5-10%

CGF 10-12%

DDGS 10-12%

Búzakorpa 10%

Napraforgó pogácsa 5-8%

Repcepogácsa 10%

A betelepítés után az állatok teljesítménye válik  
fontossá:
▶ Nagy napi testtömeg gyarapodás (> 800 ‒ 1,000 g)
▶ Jó takarmányértékesítés (< 2.8 : 1)
▶ Magas színhúskihozatal (> 58%)

Mivel a malac utónevelésben a magas napi testtömeg 
gyarapodás javítja a színhúskihozatalt és a takarmány- 
értékesítést, ezért tanácsos az állatokat ad libitum 
etetni. Az izombeépítés mértékének növeléséhez arra 
van szükség, hogy az utónevelő takarmány elegendő 
mennyiségben tartalmazzon minden fontos amino- 
savat, melyek a fehérjeszintézishez nélkülözhetetlenek. 
Ugyanakkor fontos, hogy a takarmány fehérjetartalma 
a lehető legalacsonyabb legyen, mert a felesleges 
takarmányfehérjét az állat sok energia felhasználásával 
tudja csak lebontani. Ennek negatív hatása van a napi 
tömeggyarapodásra és a takarmányértékesítésre.  
A SanAmin® hatóanyag segítségével teljesülnek ezek  
a feltételek. A SanAmin® csökkentett fehérjetartalmú 
takarmány etetésekor is fokozza az izomépítés mérté- 
két (3. ábra).

3. ábra:  A takarmányfehérje csökkentése hízóserté-
seknél, ugyanannyi fehérjebeépülés mellett, 
SanAmin® alkalmazásával

 Fehérje felvétel SanAmin® alkalmazásával  
kevesebb takarmányfehérje,  
ugyanannyi fehérjebeépítés

 SanAmin® nélkül

Fehérjebeépülés

Ezzel nő az állatok teljesítménye és csökken a takarmá- 
nyozás költsége. Biztosítsa a legjobb higéniai feltétele- 
ket, különösen a nedves takarmányozási rendszerek- 
nél. Ezen kívül a kezdetektől fogva különítse el az álla-
tokat ivar szerint, és a kasztrált egyedeknek adagolja a 
takarmányt az utóhizlalás szakaszában.

40 kg-os élősúlyig keverjen 3,5 % (4 %) Sano hízó 
ásványi takarmányt és 0,2 - 0,5 % SanoCid®-et a malac 
utónevelő takarmányba.

0,5% StabiloSan® takarmányba keverésével erősítse 
meg sertései ellenállóképességét a betelepítés utáni 
első két hétben. Ha kevésbé optimálisak a feltételek 
(több üzemből vásárolt malacok, erősebb fertőzöttség, 
stb.) ez különösen fontos.
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ELŐHIZLALÁS

A gazdaságos sertéshizlalás meghatározó tényezője a szükség- 
let alapú takarmányozás a különböző hizlalási fázisokban. A 
saját keverékek központi eleme az ásványi takarmány, ami 
összhangban van a használt komponensekkel. 
Az előhizlalás kb. 40 kg-os súlytól kb. 70 kg-os súlyig tart. 
Ebben a fázisban is fontos szerepet játszik a állategészségügy, 
a takarmányértékesítés és a nagy tömeggyarapodás.

Az előhizlalás szakaszában az optimális menedzsment érdeké-
ben a következő kulcskérdésekre kell válaszolni: 

1.  Hogyan lehet kiváló takarmányértékesítést és nagy napi 
tömeggyarapodást elérni?

2.  Hogyan lehet lényegesen alacsony nitrogén és foszfor 
egyensúlyt elérni a trágyában?

3.  Hogyan minimalizálható a veszteség?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések meg- 
válaszolásában. A következő oldalakon minden további infor- 
mációt megtalál a hízósertések takarmányozási igényeiről. 
Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányozási 
koncepció által alkalmazott speciális termékeket és jellem- 
zőiket is.

Nagy napi tömeggyarapodás

Kiváló takarmányértékesítés

Alacsony tápanyag kiválasztás a trágyában

CÉLOK AZ ELŐHIZLALÁS SZAKASZÁBAN

Kevesebb veszteség
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A SZAKASZOS TAKARMÁNYOZÁS KIFIZETŐDŐ
A hízósertés fejlődése másképp alakul az élősúly növe- 
kedésével, mint a hizlalás elején. A malacnevelésben a 
fehérjetartalom beépülés még mindig nagyon magas, 
ezért a takarmány több fehérjét vagy aminosavat tar-
talmaz a húsrészek növekedésének támogatása érde- 
kében. Körülbelül 40 kg-os élősúlytól kezdve a sertések 
fehérjetartalma nehezen, míg a zsírtartalom folyama-
tosan növekszik (4. ábra). Ez azt jelenti, hogy 40 kg-os 
súlytól kezdve a sertések hízótakarmánya kevesebb 
fehérjét tartalmaz optimális aminosav-ellátás mellett. 
A háromfázisú hizlalás jobb megoldást jelent a folya- 
matosan változó tápanyag igényre. A többfázisú takar- 
mányozás teszi lehetővé az állatok legpontosabb táp- 
lálását. A fehérjetartalmú takarmányok alacsonyabb 
költségén és jobb takarmányértékesítésén kívül 
pozitívum az alacsonyabb szintű nitrogén és foszfor 
kiválasztódás a trágyában. A foszfortartalom az utó- 
hizlalás során is jelentősen csökkenthető.

TUDTA? – AMI FONTOS AZ ELŐHIZLALÁS 
SZAKASZÁBAN

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ Kb. 40 kg-os élősúlytól kezdve nő a zsírtartalom, ami 

megváltoztatja a tápanyag igényt. 
▶ A kristályos aminosavak és fitáz célzott alkalmazása 

segít a takarmány nitrogén- és foszfortartalmának 
csökkentésében.

4. ábra:  A hízósertések testtömeg-növekedésénél 
nagyobb mértékű a zsírképződés, mint a  
fehérjebeépítés.

 Zsírtartalom Élősúly (kg)
 Fehrjetartalom

 400

 350

 300

 250

 200

 150

 100

 50  

35 45 55 65 75 85 95 105

g

NITROGÉN CSÖKKENTETT TAKARMÁNYOZÁS
A kristályos aminosavak, mint például a lizin, a metio- 
nin, a treonin, és különleges helyzetekben a triptofán 
alkalmazása már bizonyított a sertéshizlalásban a 
nitrogén kiválasztás csökkentésében. Minden üzemben 
különböző feltételeknek kell megfelelni az adagössze- 
tételtől kezdve a tartásig. Ennélfogva nincs olyan recept 
vagy takarmány, ami minden helyzetben megfelelő. 
Ezért a Sano hízópremixek különböző aminosav-tar-
talommal rendelkezdnek, hogy az egyes üzemek eltérő 

elvárásainak megfeleljenek. Elmondhatjuk, hogy minél 
többféle aminosavat tartalmaz az adag megfelelő 
arányban, annál több drága fehérje komponenst 
takaríthathatunk meg, valamint annál jobb lesz a 
trágya és anyagáramlás egyensúlya az üzemben. A 
malac utónevelésben és az előhizlalásban használt 
kiegészítő ásványi anyagok segítenek jelentős mennyi- 
ségű nitrogén megtakarításában.

FOSZFOR CSÖKKENTETT TAKARMÁNYOZÁS
A nagy állatállománnyú területeken nem csak a 
nitrogén kerül középpontba a műtrágya-szabályozás 
kapcsán, hanem a foszfor is. A foszfor ásványi forrá-
sainak csökkentése érdekében régóta használatos a 
takarmányozásban a fitáz enzim. A fitáz lebontja a 
növényi fitin molekulákat és így lehetővé teszi a 
sertések számára a növényi foszfor emésztését. Az 
ásványi takarmány foszfor tartalma tovább csökkent- 

hető a hízók adagjába kevert alternatív fehérjeforrá- 
sokkal, mint például a repcepogácsa. Ennek az a hát-
tere, hogy a repcedara már sok foszfort tartalmaz. Ezen 
túlmenően az üzemek gyakran teljesen le tudnak mon-
dani az ásványi foszforforrásokról a befejező fázisban.

Minél kevesebb nitrogén és foszfor választódik ki, annál 
több állatot tarthatnak hektáronként.
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Ahhoz, hogy ezeknek a feltételeknek megfeleljenek, a 
hízókat legalább 2, jobb esetben 3, vagy még több 
fázisban kellene takarmányozni. Ezek a szakaszok az 
adott hízófázis megfelelő takarmányozási követelmé- 
nyeihez igazodjanak.  
A foszfor- és nyersfehérje-tartalmat csökkenteni kelle- 
ne a sertések elő- és utóhizlaló takarmányában. Azon-
ban a fehérje mennyiségének csökkentése csak akkor 
lehetséges, ha a szükséges esszenciális aminosavak 
izolált, könnyen elérhető formában álnak rendelkezés- 
re (SanAmin®). Így a SanAmin® a szója- vagy repce- 
fehérjét optimálisan egészíti a ki a nagy napi testtömeg 
gyarapodás és a kiváló színhúskihozatal érdekében  
(5. ábra).

Ezért érdemes a kb. 40 kg-os sertéseket átállítani az 
előhizlalő takarmánykeverékre. Keverjen 3 % Sano 
hízópremixet az előhizlaló takarmányba.

Területigény a takarmányozás függvényében  
(Alsó-Szászországi Mezőgazdasági Kamara alapján, Németország, 2017)
*850 g napi testtömeg gyarapodás, 170 kg nettó N/ha, kiegyensúlyozott N és P egyensúly, > 2,5 élőállat egység/ha

N- & P- csökkentett 28–40 kg 40–70 kg 70–118 kg Hízóférőhely/ha

Nyersfehérje a takarmányban 17.5% 17% 16% 18

Foszfor a takarmányban 0.5% 0.45% 0.45%

Erősen N- & P- csökkentett 28–40 kg 40–65 kg 65–90 kg 90–118 kg Hízóférőhely/ha

Nyersfehérje a takarmányban 17.5% 16.5% 15.5% 14% 20.5

Foszfor a takarmányban 0.47% 0.45% 0.42% 0.42%

5. ábra:  A hízósertések teljesítménynövekedése  
SanAmin® használatával

 SanAmin® nélkül
 SanAmin® használatával

 103

 102

 101

 100

 99

 98

 97

 96

 95

 94
Napi testtömeg gyarapodás Takarmányértékesítés 

%

+3%

–3%
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UTÓHIZLALÁS

A gazdaságos sertéshizlalás meghatározó tényezője a szükség- 
let alapú takarmányozás a különböző hizlalási fázisokban. A 
saját keverékek központi eleme az ásványi takarmány, ami 
összhangban van a használt komponensekkel. 
A sertéshizlalás befejező szakasza az utóhizlalás, ahol a lehető 
legjobb gazdasági eredmény szempontjából fontos szerepet 
játszik a színhúskihozatal növelése és az optimális vágósúly 
beállítása.

Az utóhizlalás szakaszában az optimális menedzsment érdeké-
ben a következő kulcskérdésekre kell válaszolni: 

1.  Hogyan lehet kiváló takarmányértékesítést és nagy napi 
tömeggyarapodást elérni?

2.  Hogyan lehet lényegesen alacsony nitrogén és foszfor 
egyensúlyt elérni a trágyában?

3.  Hogyan érhető el gazdaságosan az optimális színhús- 
kihozatal?

Sano szaktanácsadója szívesen segít Önnek e kérdések meg- 
válaszolásában. A következő oldalakon minden további infor- 
mációt megtalál a hízósertések takarmányozási igényeiről. 
Emellett természetesen megtalálja a Sano takarmányozási 
koncepció által alkalmazott speciális termékeket és jellem- 
zőiket is.

Nagy napi tömeggyarapodás

Kiváló takarmányértékesítés

Alacsony tápanyag kiválasztás a trágyában

CÉLOK AZ UTÓHIZLALÁS SZAKASZÁBAN 

Magas színhúskihozatal
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OLYAN SOKAT AMENNYI SZÜKSÉGES, DE A 
LEHETŐ LEGKEVESEBBET
A hízósertés fejlődése másképp alakul az élősúly növe- 
kedésével, mint a hizlalás elején. Nagyjából 70 kg-os 
súlytól csökken a sertés fehérjebeépítő képessége, 
ezzel szemben a zsírépítés fokozódik (6. ábra). Ez azt 
jelenti, hogy utóhizlaláskor a fehérjetartalom tovább 
csökkenthető optimális aminosav-ellátás mellett. A 
fehérjecsökkentés nem csak a takarmányköltségek 
miatt előnyös, hanem jobb lesz a színhúskihozatal is. 
További pozitívum a kevesebb nitrogénkiválasztás a 
trágyában. A foszfortartalom is csökkenthető a befe-
jező takarmányban.

A genetikai adottságokat is figyelembe kell venni, mert 
az alacsony színhús-kihozatalú fajták keresztezése ese- 
tén hízó kocáknál is hasznos a takarmány adagolása.  
A vágás időpontját körültekintően kell megválasztani, 
hogy a színhúskihozatal és az értékesítési testtömeg 
minél kedvezőbb legyen.

Ezért a sertéseket érdemes kb. 70 kg-os élősúlytól 
átállítani az utóhizlaló takarmánykeverékre (3 fázis). 
Keverjen az utóhizlaló takarmányba 3 % Sano ásványi 
hízópremixet.

A hízási teljesítményt a takarmány szemcsemérete is
befolyásolja (7. ábra).

Ha a takarmány durvára van darálva, visszaesik a napi 
testtömeg gyarapodás, és romlik a takarmányértéke- 
sítés. Ezzel szemben a túl finom szemcséjű takarmány 
gyomorfekélyt okozhat. Ezért figyelni kell arra, hogy az 
apró takarmányszemcsék aránya (<1 mm) < 40 % körül 
legyen.

Tanácsos rendszeresen ellenőrizni a takarmány szem- 
cseméretét rosta vagy szita segítségével. Ha túl durvák 
a szemcsék, ellenőrizni kell a daráló őrlőképességét, 
előfordulhat, hogy megkoptak a kalapácsok.  
Az ajánlott rostaméret 3,5 - 5,0 mm darálótól függően.

TUDTA? – AMI FONTOS AZ UTÓHIZLALÁS 
SZAKASZÁBAN

TÉNYEK ÉS ADATOK:
▶ A sertések genetikai adottságai nagymértékben 

befolyásolják a színhúskihozatalt.
▶ A takarmány szemcsemérete befolyásolja a napi 

tömeggyarapodást és a takarmányértékesítést. Ezért 
tanácsos a takarmány szemcseméretét rendszeresen 
ellenőrizni szita vagy rosta segítségével.

7. ábra:  A takarmány szemcseméretének hatása a 
hízási teljesítményre (Stalljohann, 2008)

 Napi tömeggyarapodás Őrlési fok
 Takarmányértékesítés

545 2.78

540 2.76

535 2.74

530 2.72

525 2.70

520 2.68

515 2.66

510 2.64

505 2.62

500 2.60

Napi tömeggyarapodás (g) Takarmányértékesítés (g)

finom közepes durva granulált

6. ábra:  A hízósertések testtömeg-növekedésénél 
nagyobb mértékű a zsírképződés, mint a  
fehérjebeépítés.

 Zsírtartalom Élősúly (kg)
 Fehrjetartalom

 400

 350

 300

 250

 200

 150

 100

 50  

35 45 55 65 75 85 95 105

g
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TERMÉKEK 
HÍZÓSERTÉSEKNEK

A takarmányhelyzet kissé eltérő a különböző üzemekben. 
Így a különböző fázisok takarmányozásilag és gazdasági-
lag optimális keverékei szintén különböznek. Ezért a 
Sano olyan termékválasztékot fejlesztett ki sertéshizla- 
láshoz, amely mindig a megfelelő ásványi takarmányt 
kínálja a különböző takarmányozási helyzetekhez.
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HÍZÓ ÁSVÁNYI TAKARMÁNYOK –  
AZ ÜZEM SAJÁT KEVERÉKÉHEZ IGAZÍTVA

MELYIK ÁSVÁNYI TAKARMÁNYT VÁLASSZA A GAZDASÁGOS SERTÉSHIZLALÁSHOZ?
A takarmányköltség a sertéshizlalás fő költségtényező- 
je. Pénzt takaríthatunk meg a sertések tápanyagigénye-
ihez igazított adag összeálításával.  
A nitrogén- és foszforkiválasztódás esetén a jelentős 
csökkentési potenciált is ki lehet használni.

A saját takarmánybázis központi eleme az ásványi ta- 
karmány, amely összhangban van a használt összete- 
vőkkel és az állatok genetikájával. Nincs két egyforma 
adag, ezért a Sano olyan termékválasztékot fejlesztett 
ki sertéshizlaláshoz, amely mindig a megfelelő ásványi 
takarmányt kínálja a különböző takarmányozási 
helyzetekhez.

A Sano hízópremixeket 3 csoportba lehet sorolni:
1.  Magas aminosav tartalom a nagy napi testtömeg 

gyarapodásért és a jobb emésztésért
2.  Magas vitamin tartalom a kiváló ellenállóképessé- 

gért, a vitális állatokért és a kevesebb veszteségért
3.  Optimális hatóanyag kombináció az egyöntetű 

növekedésért és az egészséges sertésekért

▶ Mastpremix®
▶ Mastpremix® Forte 
▶ Mastpremix® Forte Valin

A Mastpremix® termékek kimondottan alkalmasak a 
nagy napi tömeggyarapodás eléréséhez, mindezt 
nitrogén- és foszforcsökkentett takarmányozás mellett. 
A Sano hízó ásványi takarmányok magas esszenciális 
aminosav tartalmukkal a hízósertések szükségleteihez 
optimálisan illeszkedő aminosav mintát hoznak létre. 

1. MAGAS AMINOSAV TARTALOM A NAGY NAPI TESTTÖMEG GYARAPODÁSÉRT  
ÉS A JOBB EMÉSZTÉSÉRT

PÉLDARECEPTÚRA

Malac utónevelés Előhizlalás Utóhizlalás

Búza 29% 29% 30%

Árpa 28% 30% 36%

Kukorica 20% 23% 18,5%

Extrahált szójadara 15% 8% 6%

Extrahált repcedara 3% 6% 6%

Olaj 1% 0,5% 0,5%

Ferkelmineral® 4% – –

Mastpremix® Forte Valin – 3,5% 3%
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TERMÉKEK MAGAS AMINOSAV TARTALOMMAL

Ásványi  
anyagok, 
nyomelemek  
és vitaminok

Stabilo-
San®

SanAmin® Valin Triptofán Termékelőnyök

Lizin Metionin Treonin

MASTPREMIX® 
Aminosavakban gazdag hatóanyag kombináció a nagy napi tömeggyarapodásért

Mastpremix®

8,0 % 2,0 % 2,0%

▶ Kiváló takarmány- 
értékesítés

▶ Nagy napi tömeg- 
gyarapodás

▶ Magas színhúskihozatal

MASTPREMIX® FORTE  
Aminosavakban gazdag kiváló minőségű ásványi takarmány nagy teljesítményű hízósertések 
számára

Mastpremix® 
Forte

10,0 % 2,25 % 2,25 %

▶ Kiváló takarmány- 
értékesítés

▶ Nagy napi tömeg- 
gyarapodás

▶ Magas színhúskihozatal
▶ Kiváló húsminőség

MASTPREMIX® FORTE VALIN  
Aminosavakban gazdag ásványi takarmány valin aminosav kiegészítéssel nagy teljesítményű 
hízósertéseknek

Mastpremix® 
Forte Valin

12,25 % 4,0 % 4,3 % 1,25 % 0,8 %

▶ Kiváló takarmány- 
értékesítés

▶ Nagy napi tömeg- 
gyarapodás

▶ Magas színhúskihozatal
▶ Kiváló húsminőség
▶ Alacsony foszfor 

tartalom
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2. MAGAS VITAMIN TARTALOM A KIVÁLÓ ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉRT,  
     A VITÁLIS ÁLLATOKÉRT ÉS A KEVESEBB VESZTESÉGÉRT
▶ Aminogold®
▶ Aminogold® Forte 10
▶ Aminogold® Forte Valin

Az Aminogold® termékek magas vitamin tartalmukkal 
biztosítják az állatok  kiváló egészségét és támogatják 
az anyagcserét a nagy teljesítmény és az erős szív érde- 
kében. Az Aminogold® premixek különleges hatóanyag 
kombinációi támogatják a takarmány savmegkötő ké- 
pességének csökkentését, javítják a takarmányfelvételt 
és a takarmányértékesítést a kiváló színhúskihozatal 
eléréséhez.

PÉLDARECEPTÚRA

Malac utónevelés Előhizlalás Utóhizlalás

Kukorica 50% 46% 38,5%

Árpa 29% 35% 45%

Extrahált szójadara 17% 16% 14%

Ferkelmineral® 4% - -

Aminogold® Forte 10 - 3% 2.5%
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TERMÉKEK MAGAS VITAMIN TARTALOMMAL

Ásványi  
anyagok 
és nyom- 
elemek

A-vitamin D3-vitamin E-vitamin SanAmin®: 
lizin, 
metionin, 
treonin

Stabilo-
San®

ButySan 
Protect® 
és  
polifenol 
komplex

Termékelőnyök

AMINOGOLD® 
Vitaminokban gazdag ásványi takarmány az egészséges és ellenálló hízósertésekért

Aminogold®

215.000 
NE

66.000 
NE

6.000  
mg

▶ Kiváló ellenállóképesség, 
erős szív,

▶ Kiváló takarmány- 
értékesítés

▶ Nagy napi tömeg- 
gyarapodás

▶ Magas értékes húsrész 
arány

AMINOGOLD® FORTE 10  
Vitaminokban gazdag ásványi takarmány a nagy napi tömeggyarapodásért,  
10 % lizin aminosav kiegészítéssel

Aminogold®  
Forte 10

170.000 
NE

66.000 
NE

6.000  
mg

▶ 10 % lizin aminosav 
kiegészítés

▶ Kiváló ellenállóképesség, 
erős szív,

▶ Kiváló takarmány- 
értékesítés

▶ Nagy napi tömeg- 
gyarapodás

▶ Magas értékes húsrész 
arány

AMINOGOLD® FORTE VALIN  
Vitaminokban gazdag ásványi takarmány nagy teljesítményű hízósertéseknek,  
magas szintű aminosav kiegészítéssel, valin és triptofán tartalommal

Aminogold® 
Forte Valin

145.000 
NE

55.000 
NE

5.140  
mg

▶ Magas aminosav kiegé- 
szítés (valin + triptofán)

▶ Alacsony foszfor 
tartalom

▶ Kiváló ellenállóképesség, 
erős szív,

▶ Kiváló takarmány- 
értékesítés

▶ Nagy napi tömeg- 
gyarapodás

▶ Magas értékes húsrész 
arány



Sano Takarmányozási Koncepció24 HÍZÓSERTÉSEK ▶ TERMÉKEK

▶ Aminomast®
▶ Mastsan 2000®

Ezeket az ásványi takarmányokat a biztonságos sertés- 
hizlalás érdekében fejlesztette ki a Sano. Megtalálható 
benne minden olyan vitamin és hatóanyag, ami elen- 
gedhetetlen az egészséges és homogén állomány gaz-
daságos takarmányozásához.

3. OPTIMÁLIS HATÓANYAG KOMBINÁCIÓ AZ EGYÖNTETŰ NÖVEKEDÉSÉRT  
     ÉS AZ EGÉSZSÉGES SERTÉSEKÉRT

PÉLDARECEPTÚRA

Malac utónevelés Előhizlalás Utóhizlalás

Kukorica 27,5% 20% 16%

Búza 30% 35% 35%

Árpa 20% 21% 29%

Extrahált szójadara 14,5% 16% 10%

Extrahált repcedara 4% 5% 7%

Ferkelmineral® 4% - -

Mastsan 2000® - 3% 3%
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TERMÉKEK GAZDASÁGOS HIZLALÁSHOZ

Ásványi  
anyagok 

Nyomelemek Vitaminok Lizin Metionin Termékelőnyök

AMINOMAST® 
Alapvető ásványi takarmány ellenálló, egészséges sertések takarmányozásához

Aminomast®

▶ Nagy napi tömeggyarapodás
▶ Javítja az ellenállóképességet
▶ Segíti az egyöntetű növekedést
▶ Egészséges állatok

MASTSAN 2000® 
Alapvető ásványi takarmány a biztonságos sertéshizlalásért

Mastsan 
2000®

▶ Nagy napi tömeggyarapodás
▶ Javítja az ellenállóképességet
▶ Segíti az egyöntetű növekedést
▶ Egészséges állatok
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PRÉMIUM TERMÉKVONAL

AMINOGOLD® FORTE 10 
Vitaminokban gazdag kiváló minőségű 
ásványi takarmány nagy teljesítményű 
hízósertéseknek

AMINOGOLD® FORTE VALIN 
Vitaminokban gazdag ásványi takar- 
mány Valin aminosav kiegészítéssel 
nagy teljesítményű hízósertéseknek

MASTPREMIX® FORTE 
Aminosavakban gazdag kiváló 
minőségű ásványi takarmány nagy 
teljesítményű hízósertéseknek

MASTPREMIX® FORTE VALIN 
Aminosavakban gazdag ásványi takar- 
mány valin aminosav kiegészítéssel nagy 
teljesítményű hízósertéseknek

PROFI TERMÉKVONAL

AMINOGOLD® 
Vitaminokban gazdag hatóanyag  
kombináció a nagy napi tömeg- 
gyarapodásért

MASTPREMIX® 
Aminosavakban gazdag hatóanyag  
kombináció a nagy napi tömeg- 
gyarapodásért

STANDARD TERMÉKVONAL

AMINOMAST® 
Alapszintű ásványi takarmány ellenálló, 
egészséges sertések takarmányozásához

MASTSAN 2000® 
Alapszintű ásványi takarmány  
a biztonságos sertéshizlalásért

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SUSAN BOOSTER®  
Javítja a takarmány emészthetőségét, 
ezáltal nő a takarmányhasznosítás 

SANOCID® 
Savakkal stabilizálja a bélflórát és 
elősegíti a takarmány emészthetőségét 

STABILOSAN®  
Különböző vitaminok és nyomelemek 
kombinációja a nagy teljesítményért és 
az erős szívért

MYCOSAN®  
Semlegesíti a mikotoxinokat a 
takarmányban 

HÍZÓ TERMÉKEK
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PRÉMIUM TERMÉKVONAL

SUSAN TRAG®  
Kiváló minőségű hatóanyag kombináció 
vemhes kocáknak

SUSAN LAC®  
Kiváló minőségű hatóanyag kombináció 
szoptatós kocáknak

PROFI TERMÉKVONAL

SAUENGOLD TRAG® 
Kiváló szaporpodásbiológia vemhes 
kocáknak és kocasüldőknek

FASERSAN TRAG® 
Ásványi anyagok és emésztést 
támogató rostok vemhes kocáknak

SAUENGOLD LAC® 
Növeli a szoptatós kocák tejtermelését 

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SANENERGY®  
Energiabomba a kocatakarmányban 

CELLUSAN 70®  
Természetes nyersrost koncentrátum a 
kiváló emésztésért

SUSAN BOOSTER®  
Javítja a takarmány emészthetőségét, 
ezáltal nő a takarmányhasznosítás

FERTISAN®  
Szaporodásbiológiai aktivátor 

STABILOSAN®  
Vitaminok és nyomelemek a nagy 
teljesítményért és az erős szívért

SANOCID® 
Savakkal stabilizálja a bélflórát és 
elősegíti a takarmány emészthetőségét

MYCOSAN®  
Semlegesíti a mikotoxinokat a 
takarmányban

PRÉMIUM TERMÉKVONAL

SANAMMAT F®  
Univerzális tejpótló 
takarmány malacok-
nak 

SANAMMAT  
PUDDINO®
Puding malacoknak 
az egyöntetű 
növekedésért

BONNI-M® 3 PELLET  
Granulált bonbon 
szopósmalacok 
számára a tej mellé 

PREKERN® 4  
BRÖSEL
Magas fehérje- 
tartalmú választási 
starter 

SUGGI® FORTE 3  
Kiváló minőségű 
fehérjekomponen- 
sek a malacstarter-
hez

SUSAN FERKEL  
PREMIUM®
Kiváló minőségű 
ásványi anyag malac-
neveléshez

PROFI TERMÉKVONAL

BONNI-M® FORTE 
Tejből készült bon-
bon szopósmalacok-
nak a tej mellé

BONNIKERN® 
F-MILCH 
Teljes értékű ízletes 
malac starter

PREKERN® FORTE 3 
Biztos választási 
starter az egészséges 
malacokért

SUGGI® 
Koncentrált erő a 
malacindító 
takarmányhoz

FERKELGOLD® 
Növekedés fokozó 
malacneveléshez 

KOCA TERMÉKEK

MALAC TERMÉKEK

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

SUSAN BOOSTER®  
Javítja a takarmány emészt- 
hetőségét, ezáltal nő a 
takarmányhasznosítás

SANOCID® 
Savakkal stabilizálja a bélflórát 
és elősegíti a takarmány 
emészthetőségét 

STABILOSAN®  
Vitaminok és nyomelemek 
kombinációja a nagy teljesít-
ményért és az erős szívért

CELLUSAN 70®  
Természetes nyersrost koncen-
trátum a kiváló emésztésért 

PIGLOBIN® 
Hatóanyag koncentrátum 
újszülött malacoknak 



Kövessen minket: Sano – Modern Takarmányozás Kft. 
2949 Csém, Külterület 069/6. hrsz. 

+36 34 556 700
sano@sano.hu

www.sano.hu

A LEGFONTOSABB ADATOK A SERTÉSHIZLALÁSHOZ

SIKERES TAKARMÁNYOZÁS A HOSSZÚTÁVÚ SERTÉSHIZLALÁSÉRT
A HÍZÓSERTÉSEK JOBB FEJLŐDÉSÉÉRT – SANO TANÁCSADÓI KONCEPCIÓVAL

Az egyedülálló Sano tanácsadói koncepció egyesíti a gazdaságok, az üzemi állatorvosok és a Sano szak-
tanácsadók tapasztalatait, szaktudását. A hangsúly az állatokon van; hiszen az üzleti siker csak egész- 
séges állatokkal lehetséges. Ezért a Sano szaktanácsadói rendszer egyik legfontosabb sikertényezője a 
gazdaság szakembereivel folytatott intenzív együttműködés. A Sano szaktanácsadói koncepció 7 lépést 
definiál az egészséges növekedéshez és a gazdasági sikerekhez.

HA ÉRDEKLI A SANO TAKARMÁNYOZÁSI KONCEPCIÓ, KÉRJÜK VEGYE FEL A KAPCSOLATOT SANO SZAK-
TANÁCSADÓJÁVAL. IDŐPONT EGYEZTETÉSHEZ KÉRJÜK ÍRJON NEKÜNK A SANO@SANO.HU E-MAIL CÍMRE.

KULCSFONTOSSÁGÚ ADATOK SERTÉSHIZLALÁSHOZ

Napi testtömeg gyarapodás > 800–1.000 g*

Takarmányértékesítés ≥ 2,8 : 1

Színhúskihozatal > 58%

Sertés / férőhely / év > 2,8

Veszteségek < 1%

N- és P- optimalizált takarmányozás igen

* genetikától függően

20
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07
31

Kérjen tapasztalt 

szaktanácsadó kollégáinktól 

kötelezettségmentes, 

testreszabott konzultációt, 

hogy Ön is profitálhasson 

 a Sano globális  

szaktudásából!


