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BIOMIN e-LINE podrobneje
Podjetje BIOMIN se že leta ukvarja z intenzivno in ob enem optimalno vzrejo 
pujskov. Nadaljnji razvoj konceptov ob novih spoznanjih v razvoju in praksi 
so za nas najpomembnejše vodilo. Pred seboj imamo vedno vodilo optimalna 
oskrba pujskov z energijo in beljakovinami.  

Die BIOMIN e-LINE stavi na 

Najboljša oskrba živali s hranilnimi snovmi preko 
G3-modula
•  kompletna mešanica visoko prebavljivih sladkorjev skrbi za 

konstanten in visok prirast
• visoko prebavljive maščobe omogočajo optimalno oskrbo
 pujskov z energijo
• boljša prebava zaradi multiencimskega kompleksa poskrbi
 za boljšo izkoriščenost krme
• izpopolnjenost preko 5 esencialnih aminokislin LIZIN,
 METIONIN, TREONIN, TRIPTOFAN in VALIN poskrbijo za
 maksimalni prirast 

Najboljša učinkovitost zaradi Biotronic® Top3
•  naravni pospeševalec rasti glede na zadnja dognanja 

raziskav
• izboljšano delovanje organskih kislin v sekundarnih
 rastlinskih hranilih
• s pomočjo inovativnega Biomin® Per4izer, kateri škoduje
 celični membrani gram negativne bakterije
  
Optimalna konverzija krme preko GranuTec in
GranuTecS tehnologije
• dobra razpoložljivost hranilnih snovi preko 
 ➤ fine mletosti
 ➤ lahke dostopnosti prebavilom
• dobra konverzija krme preko
 ➤ velike površine zrnc
 ➤ male izgube krme
• enostavno rokovanje zaradi 
 ➤ zelo dobre granulacije
 ➤ homogene zmešanosti krme z mokastimi dodatki
• visoki prirasti zaradi 
 ➤ S-Coating pri GranuTecS
• združuje prednosti mokaste in peletirane krme

Ješčnost

Energija Beljakovine

G3

GranuTec

G3-Modul



Die BIOMIN e-LINE proizvodi

BioLac 3e Mleko za pujske po 2. dnevu starosti

Kombinacija visoko kakovostnih mlečnih proizvodov in krvnih proizvodov omogoča 
zgodnejše odstavljanje z proizvodom BioLac 3e tudi vzreja brez matere. 

e-BABY Predstarter po 2. dnevu starosti

Zelo zgodnja ješčnost malih pujskov zaradi visokega dela mlečnih proizvodov in 
krvnih beljakovin kot živalske beljakovine. e-BABYje priporočljiv tudi kot 
dokrmljevanje malih pujskov pri zelo zgodnji odstavitvi v kombinaciji z BioLac 3e.
z G3 modulom, Biotronic® Top3 in GranuTec

e-START Predstarter po 1. tednu starosti

Posebej priporočljiv predstarter za dokrmljevanje pujskov po 1. tednu starosti 
zaradi vsebnosti visokega dela mlečnih proizvodov in ribje moke kot živalskih 
beljakovin.
z G3 modulom, Biotronic® Top3 in GranuTec

e-FIFTI 50 % koncentrat za odstavljanje

Veliko termično obdelanih komponent  za kakovostno in učinkovito mešanico z 
dodatkom lastnih žitaric. e-FIFTI vsebuje jajce v prahu kot živalske beljakovine 
z visoko biološko vrednostjo in je tudi primeren za mešane reje, ki ne smejo 
uporabljati ribje moke. 
z G3 modulom, Biotronic® Top3 in GranuTecS

e-QUATTRO 4 % mineralno-vitaminska mešanica za vzrejo

Zelo kakovostna in izpopolnjena mineralno vitaminska mešanica. Zaradi visoke 
aminokislinske sestave vse do VALINA poskrbi e-QUATTRO za visoke priraste 
tudi ob krmljenju z znižano vsebnostjo beljakovin v obroku.
z G3 modulom (Multienzym, 5 ess. AS), Biotronic® Top3 



BIOMIN e-LINEOdstavitev pri 4 tednih
kg /pujska

e-QUATTRO ~ 35

e-FIFTI ~ 5

e-START(e-BABY) ~ 0,7-1,5

BioLac 3e po potrebi
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

teden

Odstavitev pri 3 tednih  
kg /pujska

e-QUATTRO ~ 35

e-FIFTI ~ 5

e-BABY (e-START) ~ 1-2

BioLac 3e po potrebi
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

teden

vzrejačas dojenja

vzrejačas dojenja

Uporaba e-LINE

BIOMIN GmbH,  
A-3130 Herzogenburg, Industriestrasse 21, AUSTRIA, 
Tel: +43 2782 803 0, Fax: +43 2782 803 30 
e-Mail: office@biomin.net  www.biomin.net
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Odstavitev pri 4 tednih

Odstavitev pri 3 tednih

Ing. Thomas Zuser iz Gersdorfa pri
St. Pöltnu dolgoletni poskusni partner 

za pujske za podjetje BIOMIN:
«V času poskusov sem v svoji reji 
povečal prirast pujskov ob razvoju 
proizvoda e-FIFTI podjetja
Biomin® e-FIFTI podjetja BIOMIN.“

„Biomin® e-FIFTI pripomore k zelo 
dobri ješčnosti in dobrim dnevnim 

prirastom. Biomin® e-FIFTI me je 
enostavno prepričal.″


