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Tenyészkanok takarmányozására

A kanok ivarérettségét a termékenyítésre alkalmas spermiumok megjelenése jelzi. Kizárólag csak egészséges, 
igényeinek megfelelően takarmányozott tenyészállattól várhatunk el teljesítményt, mely alatt a libidót és nagy 
mennyiségű, optimális sűrűségű, jó motilitási indexszel rendelkező spermát értjük.

Hazánkban –csak úgy, mint világszerte- a mesterséges termékenyítés térhódítása következtében az apaállatok aránya 
jelentősen visszaszorult, jelenleg 0,3-0,5% közé tehető.

 Vélhetően sajnos ezért veszik feledésbe a szerepük a sertéshús-előállításban, tartástechnológiában és takarmányozás 
tekintetében egyaránt. Ugyanakkor nagy értékű, magas genetikai potenciállal rendelkező egyedekről beszélünk, 
melyek a sertéstelep életében mind a szaporodásbiológiai mind az ökonómiai „termelékenységre„ erősen befolyásoló 
hatással vannak. Takarmányozásuk során tehát kizárólag a magas biológiai értékkel rendelkező alapanyagokból 
előállított keverékeket válasszunk, különös tekintettel az optimális aminosav arányokra, makro-mikroelemekre, azok 
szerves/szervetlen arányára, magas vitamin és antioxidáns hatású kiegészítőkre. 

Az UBM Cupido kanok számára ajánlott takarmánykeverékünk megalkotásánál ezek az alapelvek vezéreltek 
bennünket.  És még valami. Hiszünk a természetes összetevőkben! Az összetételt gabona alapokra helyeztük, 
megfelelő fehérje kiegészítéssel az aminosav garnitúra biztosítása érdekében. 

UBM Cupido kan takarmánykeverék

Beltartalmi értékek %

Nedvesség max. % 13,00

Nyersfehérje min. % 16,50

Nyersolajok és zsírok min. % 4,00

Nyersrost min. % 5,50

LYS % 1,10

MET % 0,40



kan takarmánykeverék

UBM Feed Kft. • H-2085 Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1.
 +36 26 530 540   +36 26 530 541
 info@ubm.hu  www.ubm.hu

MET+CYS % 0,69

NE sertés Inra (min.) Kcal 2 200,00

Ca min. % 0,65

P min. % 0,40

Na min. % 0,25

A vitamin NE 12 000,00

D-3 vitamin NE 2 000,00

E vitamin mg 220,00

C vitamin mg 250,00

Enzimek (fitáz, NSP)

Szerves mikroelemek (Fe, Zn, Cu, Se Mn)

Antioxidáns

Prebiotikum

A rostigény kielégítésénél az elsődleges szempont, hogy jól fermentálható rostforrást válasszunk, mely azon 
túlmenően, hogy biztosítja a bélflóra egyensúlyát ízletessé is teszi a takarmányt. A természetes vitamin- és 
antioxidáns hatás érdekében számos gyógynövényt is bevontuk, melyek kombinációja az immunrendszeren túl az 
emésztőszervek működését is segíti.

UBM Cupido kan takarmány- minden tekintetben kielégíti a kanok speciális igényeit!


