
Úspešné pripúšťanie s novou technológiou BULLSEYE TM

Novonavrhnutý ESTROTECTTM Breeding Indicator prináša patentovanú technológiu 
Breeding Bullseye (Býčie oko), ktorá indikuje, kedy sú kravy pripravené na pripúšťanie, pomáha 
potvrdiť teľnosti a umožňuje presné načasovanie pripúšťacích protokolov!

Starostlivo navrhnuté indikátory Breeding Bullseye odstraňujú odhady z programu pripúšťania. 
Je to jednoduché, keď je Breeding Bullseye - alebo ekvivalentná časť povrchu - zošúchaná, je čas 
pripúšťať!

Pripúšťanie s presnosťou

Čítanie výsledkov so 
zvýšenou presnosťou Zvyšuje podiel 

potvrdených teľností 

Jednoduchá aplikácia

Strieborný a čierny povrch 
nálepky ESTROTECT 
Breeding Indicator sa pri 
vyskakovaní zošúcháva 
- znak toho, že krava 
prichádza do ruje - a tým 
ukazuje, kedy je zviera 
vhodné na pripúšťanie.

Precízne navrhnutý 
Breeding Bullseye indikuje 
čas, kedy je  krava v 
optimálnom čase ruje na 
pripúšťanie. Nezávislý 
výskum ukázal, že keď 
je Býčie oko - alebo 
ekvivalentná časť povrchu 
- zošúchaná, podiel 
potvrdených teľností sa 
zvýšil až trojnásobne.

Špičkové lepidlo 
umožňuje jednoduchú 
aplikáciu a spoľahlivú 
priľnavosť dokonca 
aj v náročných 
podmienkach.

TAKÝ DOBRÝ
AKO BÝK TM



Ako čítať ESTROTECT Breeding Indikátor
Ako nikdy doteraz, chovatelia a reprodukční špecialisti môžu využívať ESTROTECT  rôznymi spôsobmi s cieľom 
zlepšiť kvalitu a efektívnosť ich reprodukčných programov. Indikátory boli odskúšané v rámci univerzitných štúdií 
na celom svete.

Možnosti využitia:

• Detekcia ruje
• Potvrdenie teľností
• Inseminácia

 - Identifikácia optimálneho času na vykonanie
   inseminácie pri načasovanej inseminácii
 - Určenie vrcholu ruje pri standartnom pripúšťaní

• Zistenie cyklu u kráv a jalovíc pred pripúšťaním
• Prirodzená plemenitba
• Synchronizačné protokoly

 - Indikátor kontroly kvality pre reprodukčných
   špecialistov
 - presné načasovanie pripúšťania

Pri správnej aplikácii sa bude strieborný a čierny povrch postupne  zošúchávať a objaví sa farba indikátora, čo ukazuje 
na vrchol ruje. Akonáhle je “Býčie oko”, alebo zodpovedajúca oblasť povrchu, zošúchané, mali by ste postupovať podľa 
Vášho pripúšťacieho protokolu.

Tu sú reálne príklady výsledkov Breeding Bullseye:

NEPRIPÚŠŤAŤ PRIPÚŠŤAŤ

NEPRIPÚŠŤAŤ PRIPÚŠŤAŤ

www.sbsas.sk
sbs@sbsas.sk


