PRÍNOS Z TESTOVANIA PAG

PRESNÉ A
SPOĽAHLIVÉ
VÝSLEDKY

MENEJ JALOVÝCH KRÁV

Od 28 DŇA po inseminácii
a 60 DNÍ od posledného otelenia
Možnosť objednať skúmavky na
samostatný odber vzoriek mlieka
u plemenárskeho zootechnika alebo
vo firme Cymedica.

Šetrí prácu chovateľov a znižuje
mieru stresu kravám

VYHĽADAJTE JALOVÉ
KRAVY A PRIPUSTITE
ZNOVU, OMNOHO ZNÍŽITE
STRATY!

PSSR š.p. v spolupráci s firmou VetWell ponúka možnosť stanovenia
gravidity zo vzoriek mlieka testom PAG. Môžu sa odobrať ako
samostatná vzorka plemenárskym zootechnikom pri bežnom odbere,
alebo farmovým zootechnikom tieto sa však pošlú samostatne.

PAG TEST – PLNÝ VÝHOD!

Viac informácií na www.pssr.sk na karte HODNOTENIE

Menej práce pre
chovateľa = šetrí čas

Menej zásahov pri
kravách = menej
stresu pre zvieratá

Môže byť použitý od
28 dňa po pripustení
a neskôr v každej
fáze teľnosti.

Zlepšenie práce
a ďalšie použitie
odobratých vzoriek
mlieka ako súčasť
pokusných dojení

Zistenie gravidity
u OVIEC a KÔZ
po 60tich dňoch
od pripustenia

Zistenie teľnosti aj
z krvi po 28 dňoch
od pripustenia
(natívna krv)

www.pssr.sk

ODPORÚČANÉ OBDOBIE TESTOVANIA TEĽNOSTI

Stanovenie teľnosti 1:

28.-35.

deň teľnosti
(po oplodnení)

Prvá príležitosť na odhalenie neteľných
kráv. Programy synchronizácie
ruje umožňujú rýchlejšie opätovné
pripustenie neteľných kráv.

Stanovenie teľnosti 2:

45.-70.

Stanovenie teľnosti 3:

90.-110.

deň teľnosti

deň teľnosti

Obdobie najvyššieho skorého odumretia
embrya (z angl. predčasnej embryonálnej smrti, EED). Profesionálne programy
riadenej reprodukcie zaviedli opätovné
potvrdenie teľnosti v tomto období na
odhalenie predčasného úhynu embryí.

Obdobie najvyššieho predčasného
úhynu embryí už prešlo. Blíži sa bod ziskovosti laktačnej fázy. Vykonanie skúšky
v tomto období pomáha chovateľom pri
rozhodovaní týkajúcom sa opätovnej
inseminácie / porážky.

Stanovenie teľnosti 4:

200.-230.

deň teľnosti
(zasušenie)

V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k
potratu medzi 100. a 230. dňom teľnosti.
Dôležitý bod, rozhodnutie o zasušení
alebo zaslaní na porážku.

ová sadzba za službu

ňa:

ZISKY Z PRODUKCIE

MENEJ
JALOVÝCH KRÁV

VZRASTÚ VĎAKA OBMEDZENIU POČTU JALOVÝCH KRÁV
za 10 dní

5 000 EUR

5 EUR

PRÍNOS Z TESTOVANIA
PAG CEZ PSSR š.p.

krava/deň

za 10
20 dní
dní
za

10 000 EUR

Priemerný odhadovaný zisk
zlepšením skutočnej teľnosti
v stáde 100 kráv

za 20 dní

dkom

ňa:

a osobné vyplnenie
dkom

CENNÍK SLUŽIEB

>30 000 000

VYKONANÝCH TESTOV
NA CELOM SVETE

>30 000 000

VYKONANÝCH TESTOV
NA CELOM SVETE

PAG TESTOM TEĽNOSTI DÔVERUJÚ CHOVATELIA NA CELOM SVETE

a osobné vyplnenie

PAG TEST
Jednorazová sadzba za službu

CENNÍK SLUŽIEB
STANOVENIE TEĽNOSTI KRÁV ZO VZORIEK MLIEKA
PAG TEST
Jednorazová sadzba za službu

3,80 EUR

za 10 dní

(bez DPH)

za 20 dní

Súprava na individuálny odber
vzorky mlieka chovateľom zahŕňa:

Odberovky je možné objednať vo f. Cymedica
na tel. čísle +421 45 54 000 40, alebo emailom:
info@cymedica.sk

• 10 fľaštičiek s konzervačným prostriedkom

• Pokyny na odber vzoriek
• Formulár Žiadosti o vykonanie testu na osobné vyplnenie

za 10 dní

Viac informácií o teste môžete získať na tel. čísle
+421 905 903 723
alebo u Vášho obchodného zástupcu Cymedica.

>30 000 000
za 20 dní
RÝCHLE, JEDNODUCHÉ, EFEKTÍVNE!

Súprava na individuálny odber
vzorky mlieka chovateľom zahŕňa:
• 10 fľaštičiek s konzervačným prostriedkom

• Pokyny na odber vzoriek
• Formulár Žiadosti o vykonanie testu na osobné vyplnenie

RÝCHLE,
JEDNODUCHÉ,
EFEKTÍVNE!

Test teľnosti PAG
môže vykonať plemenársky zootechnik pri bežnom
skúšobnom dojení odoberie druhú vzorku, alebo
si vzorky mlieka odoberiete a zašlete priamo do
laboratória.
Krátko po skúšobnom dojení dostanete
spoľahlivý výsledok do systému PLIS alebo
Vám bude zaslaný emailom.

>30 000 000

PLEMENÁRSKY
ZOOTECHNIK
ALEBO FARMOVÝ
ZOOTECHNIK

STÁDO

PLIS

LABORATÓRIUM VetWell

VYK

