Кои сме ние ?

Сано е сред най-големите европейски производители на
минерални

фуражи,

премикси,

млекозаместители,

концентрати и хранителни добавки за модерното,
високопродуктивно животновъдство. Нашите продукти са
високоиновативни и с безупречно качество, а концепцията ни
за хранене на животните е перфектно адаптирана към
специфичните изисквания, свързани с различните фази от

Ул. Райко Алексиев, 1113 София
Тел.: 02/971 11 78, 971 11 93, 971 12 39
Факс.: 02/971 45 88

живота и продуктивността на животните. Базирайки се на
философията на Сано «Животните се хранят здравословно и
икономически ефективно», съвместно с нашите ветеринарни
лекари и консултанти по хранене ние разработихме
единствената по рода си Сано – консултантска концепция.
Седем стъпки към
успеха на една ферма

7

1

Добрич

•

0888 43 55 00

Плевен

•

0886 62 84 00

Пловдив •

0889 14 26 00

Ст. Загора •

0882 66 94 00

Анализ на състоянието
на фермата

Непрекъснато
подобряване на
резултатите

2

Фермер

Уточняване на
производствените цели

3

6
Периодичен контрол

Ветеринарен
лекар

5

Прилагане на „Саноконцепция“-та за
хранене на животните

Набелязване на
мероприятия

Саноконсултант

4

Представяне на оптималната
„Сано-концепция“ за хранене на
животните в конкретната ферма

Продуктова Гама
За телета
Милли М

млекозаместител за първите дни от живота на телето

Милсан

доказано добър млекозаместител за телета без храносмилателни разстройства

Котосан

пасивен имунитет за новороденото теле срещу коли- и коронавирусни диарии

Латечино

необходимата добавка за телетата, хранени с „цяло“ краве мляко
препарат за бързо възстановяване и рехидратация на телета, страдащи от храносмилателни
разстройства

Санолит
Антилаксан

спира диарията при телетата

Меги Мюсли

мюсли за качествени телета

Меги 35

концентрат за бързо и лесно приготвяне на комбиниран фураж за телета на място, във фермата

За крави
Камисан
Прената 50
Мипро М 500
Мипро Прен 400
БовиФит
Протамилк Синк
Кристал Хефе
Мултисан Нектар

концентрат от макро-, микроелементи, витамини и други хранителни добавки за пълно
реализиране на генетичния потенциал на кравите
хранителна добавка за сигурна защита срещу хипокалцемична кома
всички необходими за нормалната лактация на високопродуктивната крава хранителни
добавки, осигурени от един концентрат
всички необходими за сухостойната крава хранителни добавки, осигурени от един
концентрат
възстановяваща, енергийна напитка за безпроблемно отделяне на плацентата и
успешен старт на лактационния период
източник на протектиран протеин, осигуряващ отлична синхронизация на процесите в
търбуха
препарат с участието на живи дрожди, гарантиращ оптимален прием на сухо вещество,
смилаемост на влакнините и контрол на ацидозата в търбуха
комбинация от захарни компоненти за синхронизиране дейността на търбуха и
оптимизиране на обмяната на веществата в него

За телета (бичета)
угояване
Санбул
витаминно-минерален
концентрат, обогатен с
висококачествен
протеинов източник

Консерванти
за силаж

Буленголд

Овисан

концентрат от макро-,
микроелементи,
витамини
и
други
хранителни добавки за
пълно реализиране на
генетичния потенциал
на угояваните животни

концентрат от макро-,
микроелементи,
витамини
и
други
хранителни добавки за
пълно реализиране на
генетичния потенциал
при овце и кози

Лабаксил Дуо
за отличен царевичен
силаж без клостридии,
дрожди, плесени и
вторична ферментация

Лабаксил
Трио
за оптимални
резултати при
силажирането
на люцерна

Сано Сан

За овце
Санолак Ламб
доказано
добър
млеко-заместител за
безпроблемно
отглеждане на агнета
и ярета

За дезинфекция
и дезинсекция

препарат за осигуряване на оптимален
комфорт, суха постеля и „суха“
дезинфекция
срещу
патогенни
микроорганизми и ларви на мухи

