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BIOMIN Rudninske krmne mešanice
Biomin® Profi Mast Hepa
Visoki dnevni prirasti in izboljšan izkoristek krme 
se zagotavljajo s pomočjo učinkovine Biomin® 
HepaProtect in fitobiotičnim spodbujevalcem rasti 
Biomin® P.E.P. MGE.
Uporaba: od 3 do 3,2 % v mešanico.
Pakiranje: vreča 30 kg.

Biomin® Profi Mast VARIO DS 
Rudninska krmna mešanica za največjo možno 
varnost pri pitanju prašičev.
Z učinkovino Biomin® HepaProtect se dvignejo 
proizvodne sposobnosti prašičev pitancev.
Dodatna varnost zagotavlja z učinkovino  Biomin® 

DuoPlex DS, ki je bil razvit posebej za dvig 
prebavljivosti obroka in predstavlja dietetičen ukrep 
pri problemih z dizenterijo. 
Visoke količine vitaminov E (8.000 mg) in C 
predstavljajo obrambo živali pred nenadnimi srčnimi 
odpovedmi.
Uporaba: 3,2 % v mešanico.
Pakiranje: vreča 30 kg.
 

Biomin® Mast GTI Hepa
Rudninska krmna mešanica z dodatkom za 
inaktivacijo toksinov Mycofix®. 
Visoki dnevni prirasti in izboljšan izkoristek krme 
se zagotavljajo s pomočjo učinkovine Biomin® 
HepaProtect in fitobiotičnim spodbujevalcem rasti 
Biomin® P.E.P. MGE.
Uporaba: 3,5 % v mešanico.
Pakiranje: vreča 30 kg.

Biomin® M 6, M 7 ProAktiv
Vsebuje na krmo konzervirno delujoče ProAktiv 
kisline, ki mikrobiološko stabilizirajo krmo, dvigujejo 
izkoristek krme in zmanjšujejo amonijske obremenitve 
živali. Dodane snovi za pomiritev živali dodatno 
zmanjšujejo stres pri živalih.
Uporaba: 3 % v mešanico.
Pakiranje: vreča 30 kg.

Biomin® Mast 8000 AW 
Vsebuje Biomin® AW Top, mešanico eteričnih olj – za 
več svežega zraka v hlevu – ter AOC-kompleks za 
učinkovitejšo rabo vitamina E. Z učinkovino Biomin® 
HepaProtect se izboljšajo proizvodne sposobnosti 
prašičev pitancev. 
Uporaba: 3 % v mešanico.
Pakiranje: vreča 30 kg.

Biomin® Mast 300
Rudninska krmna mešanica za ekološko kmetovanje 
z višjo vsebnostjo vitamina E in selena ter z rastlinskim 
spodbujevalcem rasti Biomin® P.E.P. green za 
izboljšanje izkoristka krme in dviga dnevnih prirastov.
Uporaba: 3 % v mešanico.
Pakiranje: vreča 30 kg.

Boljši izkoristek krme in minimiranje vonjavih izpustov z Biomin® P.E.P. MGE

V aktualnem poskusu Kmetijsko raziskovalnega centra Raumberg – Gumpenstein je bil dokazan dvig izkoristka 
krmnega obroka in minimizacija izpustov plinov pri reji prašičev pitancev. Slednje se je doseglo z dodajanjem 
učinkovine Biomin® P.E.P. MGE, ki je matrično kapsulirana mešanica rastlinskih eteričnih olj.

Rezultati so pokazali, da so živali v skupini, krmljeni z Biomin® P.E.P. MGE, v primerjavi s kontrolno skupino živali, 
krmljenih brez Biomin® P.E.P. MGE, dosegle 4,3 % boljši izkoristek krme in 3,4 % višje dnevne priraste.
Pri obratu s 500 pitovnimi mesti in povprečni porabi krme 255 kg/pitanca z uporabo P.E.P. MGE dodatno zaslužimo 
preko 5.000 € letno.



BIOMIN znotraj
AOC
AOC-kompleks sestavljajo specializirani BIOMIN 
lovilci prostih radikalov, ki vežejo le-te, preden to lahko 
stori vitamin E. Z AOC-kompleksom se lahko vitamin 
E učinkoviteje uporablja 
in ostaja na voljo za bolj 
potrebno podporo živalim. 

Biomin® P.E.P. MGE 
Je mešanica matrično zakapsuliranih fitobiotičnih 
substanc za kontinuitetno sproščanje učinkovin 
tekom celotnega prebavnega trakta. Biomin® P.E.P. 
MGE dokazano skrbi za vidno zmanjšano izločanje 
amoniaka s strani živali.
Izboljšanje izkoristka obroka za 6,5 %.

Biomin® HepaProtect 
Jetra so ključen organ za presnovo snovi. Če 
je funkcionalnost jeter omejena kot posledica 
prebavnega stresa, mikrobiološko obremenjene krme 
(mikotoksini, kvasovke, glive …), drugih infekcij, se 
izkoristek krmnega obroka zmanjša, s tem pa pada 
proizvodna sposobnost naših živali. S posebnimi 
prehrambenimi ukrepi lahko prebavne procese 
okrepimo, kar pa podpira in vodi k boljšemu izkoristku 
obroka. 
Izboljšanje izkoristka obroka za 6,0 %.

Mycofix®

Ob prisotnosti mikotoksinov v komponentah obroka 
priporočamo uporabo Mycofix® a kot fiksne sestavine 
v obroku. Izboljšanje izkoristka obroka za 7,2 %.

Biomin® DuoPlex DS 
Neprebavljeni deli krme in visok delež bakterijsko 
fermentativnih substanc v debelem črevesu lahko 
povzročijo izbruh dizenterijskih težav. Biomin® 

DuoPlex DS je bil razvit posebej za dvig prebavljivosti 
obroka in predstavlja dietetično rešitev pri problemih 
z dizenterijo. 

Biomin® AW Top
Mešanica eteričnih olj – za več svežega zraka v hlevu.
 

ProAktiv - Säure
Organske kisline regulativno omejujejo rast števila 
kvasovk in bakterij v krmi, hkrati pa vplivajo na 
mikrofloro v črevesju. BIOMIN ProAktiv kisline delujejo 
na večih mestih in predstavljajo večjo varnost pri higieni 
krme, kar pa zagotavlja boljšo prebavljivost le-te. 
Izboljšanje izkoristka obroka za 6,0 %.

Biotronic® SE forte
Je kombinacija sinergično delujočih organskih kislin, 
ki se s pomočjo posebnega nosilca počasi sproščajo 
in zagotavljajo delovanje kislin od krmilnika do 
črevesja. Tako lahko zagotavljamo kakovost higiene 
krme in zmanjšamo proizvodno degresivne vplive na 
kakovost krme. Biotronic® SE forte predstavlja enega 
osnovnih gradnikov varnosti in hkrati vir izboljšanja 
izkoristka obroka. 
Izboljšanje izkoristka obroka za 7,4 %.

Biomin® TopVital
Biomin® TopVital skrbi za podporo živalim v stresnih 
situacijah – kot podpora delovanju imunskega sistema. 

Boljši zrak v hlevu z  Biomin® P.E.P. MGE

Druga prednost je precejšnje zmanjšanje obremenitev amoniaka v hlevu (od -24 do -29  %) ter zmanjšanje 
CO2 ravni (-20 %). To znižanje ne vpliva samo na zdravstveno varstvo živali, temveč je zmanjšanje 

teh plinov pomembno tudi za ljudi za izboljšanje vsakodnevnih delovnih 
pogojev.

Vir: Ing. Eduard Zentner, LFZ Raumberg-Gumpenstein 2010

Biomin® P.E.P. MGE

AOC1 + 1 = 3
A n t i - O x i d A t i v e r - C O m p l e x



FO
4_

PR
X_

M
as

t_
SL

O
_0

61
2_

KA
I

BIOMIN GmbH
Industriestrasse 21, 3130 Herzogenburg, Austria
Tel: +43 2782 803 0, Fax: +43 2782 803 30
e-Mail: office@biomin.net

BIOMIN America, Inc
1842 Lockhill-Selma Rd, Suite 102, San Antonio, TX 78213, U.S.A.
Tel: +1 210 342 9555, Fax: +1 210 342 9575
e-Mail: office.usa@biomin.net

BIOMIN Singapore Pte Ltd
3791 Jalan Bukit Merah #08-08, E-Centre@Redhill, Singapore 159471
Tel: +65 6631 8008, Fax: +65 6275 4743
e-Mail: office.singapore@biomin.net www.biomin.net

©Copyright BIOMIN Holding GmbH, 2012
All rights reserved. Any kind of reprint, reproduction, or any other kind of usage – whether partially or to the full extent -  
only allowed upon prior written approval by Biomin® Holding GmbH. 

BIOMIN koncept za izkoristek
krmnega obroka
Zagotovo veste, koliko goriva potrebuje Vaš 
avtomobil za vožno, dolgo 100 km.
Ali veste, koliko krme potrebuje Vaš prašič, da 
doseže težo 115 kg?
Izkoristek krmnega obroka postaja eden 
pomembnejših faktorjev za uspešno rejo prašičev.
Večji je strošek žit in soje, pomembnejši je faktor 
izkoristka krmnega obroka.

Kako lahko izboljšamo izkoristek krmnega 
obroka?
•  Optimalna krmna osnova s pravilno izbiro najboljših 

surovin in higiene krme. Tisti, ki sami mešajo 
krmni obrok, imajo veliko prednosti, saj točno 
poznajo kakovost  lastnih surovin. Čiščenje pred 
shranjevanjem, obdelava kislega tudi suhega žita in 
optimalna silaža brez dogrevanja pomenijo končen 
stabilen vir hrane v krmnem koritu.

•  Le zdravo, dobro delujoče črevo učinkovito absorbira 
ponujena hranila. Preprečevanje driske, pogojene 
s krmo, in prilagojeni operativni koncepti Vašega 
obrata  so v smislu konverzije krme ključnega 
pomena. Dodatki, ki povečujejo varnost pred drisko, 
kot so Biomin® Vario-koncept ali Biomin Duoplex® 
DS Plus, izboljšajo tudi krmno učinkovitost. 

•  ProAktiv in Biomin® P.E.P. dokazano izboljšata 
koriščanje hranil v črevesju, s tem se povečuje 
prebavljivost krme. Z Biomin® HepaProtect, ki je 
vsebovan v vseh Biomin® profesionalni izdelkih, 
se izboljša učinkovitost metabolizma jeter in s tem 
poveča izkoristek absorbiranih hranilnih snovi. 

•  Zdrav imunski sistem pomeni zdravo žival. Boj 
z mikotoksini z Mycofix® ali splošna krepitev 
odpornosti z Biomin® TopVital prinašata boljšo 
konverzijo krme.

Učinkovine so dodane v ustrezne rudninske krmne 
mešanice, po želji jih je mogoče krmiti kot posebnosti.
S tem se lahko zagotovi invidualno najboljša rešitev 
za Vašo rejo.

34 znanstvenih poskusov je dokazalo, da 
Biominove učinkovine v prehrani prašičev 
pitancev poskrbijo za:

Biomin® HepaProtect  
 ➜ 6,0 % boljši izkoristek obroka
ProAktiv Linie  
 ➜ 6,0 % boljši izkoristek obroka
Biomin® P.E.P.  
 ➜ 6,5 % boljši izkoristek obroka
Biotronic® SE forte  
 ➜ 7,4 % boljši izkoristek obroka
Mycofix®  ➜ 7,2 % boljši izkoristek obroka

*  1% boljši izkoristek obroka letno pomeni do
 200 €/100 pitovnih mest

Certificirano:

Approved Life
Cycle Assessment 

ISO 14040


