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Úspešné pripúšťanie 
s novou technológiou 
BULLSEYE TM

Proces aplikácie

S novou technológiou Breeding Bullseye je prečítanie 
výsledkom jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Pri vyskakovaní kráv dochádza k zošúchavaniu 
strieborného a čierneho povrchu nálepky ESTROTECT a 
objavuje sa indikátor vybranej farby.

Ak je správne aplikovaný, strieborný a čierny povrch sa 
postupne zošúcháva - ako následok vyskakovania a to je 
znak, že krava prichádza do ruje. Akonáhle je Býčie oko 
alebo ekvivalentná časť povrchu zošúchaná, zviera je na 
vrchole ruje a malo by sa pripúšťať.

Farba indikátora by mala byť veľmi jasná a lesklá. V 
mimoriadne stresujúcich podmienkach s veľkou hustotou 
zvierat  a/alebo horúcom prostredí môže byť farba 
indikátora menej výrazná, pretože kravy nemajú takú 
tendenciu vyskakovať.

www.sbsas.sk
sbs@sbsas.sk

Udržujte indikátory v teple

Starostlivo vykefujte 

Očistite chlpy

Aplikácia indikátora pripúšťania

Skontrolujte výsledky

Miesto aplikácie
Čítanie výsledkov

Dostupné v piatich farbách



Ruja Typ ID

0 1 2 3

Acyklická 18.4 (18/98) 21.1 (12/57) 56.7 (56/9/9/99) 61.9 (13/21)

Cyklická 44.2 (57/129) 48.3 (43/89) 66.9 (23399/9/9/9/99/353535353 77) 59.8 (55/92)

Cyklická 29.3 (34/116) 25.8 (24/93) 566 7.7 (207/3665) 56565656 6.6.6.6 ((5151/9/90)

Celkom [% (n)%] 31.8a (109/343) 33.1a (79/239) 61.1b (502/8/821) 58.6b (119/20303030 )))
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ESTROTECT skóre zošúchania (0 = bez zmeny, 1 = 50% zmena farby, 2 = > 
50% zmena farby, 3 = úplne zošúchaný povrch)

Ešte lepšie s Býčím okom 
(Breeding Bullseye)
ESTROTECT Indikátory pripúšťania sú teraz 
lepšie ako kedykoľvek predtým s patentovanou 
technológiou Breeding Bullseye. ESTROTECT 
indikátory sú ultra efektívne pri identifikácii 
kráv v ruji a správnom načasovaní pripúšťacích 
protokolov.
ESTROTECT indikátory pripúšťania neslúžia len 
na detekciu ruje. Býčie oko Vám teraz napovie 
kedy je krava v ruji a s mimoriadnou presnosťou 
kedy by mala byť pripustená, tak aby ste dosiahli 
optimálne výsledky. Jednoducho povedané, keď 
je Býčie oko, alebo ekvivalentná časť povrchu, 
zošúchané - je čas pripúšťať!
Ako nikdy predtým, chovatelia a reprodukční 
špecialisti môžu využívať 
ESTROTECT indikátory rôznymi spôsobmi vo 
svojich programoch riadenia reprodukcie na 
zlepšenie ich kvality a efektivity.

Možnosti využitia:

INSEMINÁCIA

SYNCHRONIZAČNÉ PROTOKOLY

• zistenie optimálneho času na 
pripúšťanie pri načasovanej inseminácii

• určenie vrcholu ruje pri štandartnom 
pripúšťaní

• indikátor kontroly kvality pre 
reprodukčných špecialistov

• presné načasovanie výkonu inseminácie
ESTROTECT indikátory sú jediný produkt svojho druhu odskúšaný špičkovými odborníkmi. ESTROTECT indikátory 
boli vyvinuté a testované na tisíckach kráv na celom svete. Podľa výskumu z roku 2018 na mäsovom dobytku, pri 
použití ESTROTECT indikátorov bola teľnosť 3x pravdepodobnejšia ako pri inseminácii bez detekcie ruje.

Overené výsledky

Keď je 
Býčie oko 

zošúchané, je 
čas pripúšťať!


