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Biomin®

Specialitete
Prašiči pitanci – pujski – plemenske svinje

Naturally ahead
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Biomin® Jump&Run 
Razkrečenje na novo skotenih pujskov lahko v 
proizvodnji prašičev povzroči bistvene izgube. 
Razkrečeni pujski se pojavljajo zaradi nepopolno 
razvitih mišičnih vlaken mišic zadnjih okončin. Vzroka 
za to sta poleg genetskih vplivov in prezgodnje 
kotitve tudi pomanjkljiva prehrana in obremenjenost 
z mikrotoksini v času brejostjo. Biomin® Jump & Run 
zagotavlja oskrbo vzrejnih prašičev z energijo in s tem 
optimalne pogoje za razvoj pujskov. Dodatno vsebuje 
Mycofix®.

Odmerjanje: 0,5 % za krmo v času brejosti

Biomin® SauenFit 
Dobro pripravljeni na laktacijo!
Biomin® SauenFit vsebuje surove vlaknine Biomin® ADF, 
ekspandirane sojine lupine in biovlakna Biomin®. S tem 
spodbuja delovanje črevesja in izboljšuje konsistenco 
blata v času tik pred kotitvijo. Dobro prebavljive in 
okusne sestavine zagotavljajo dobro hranjenje in 
optimalno oskrbo prašičev z energijo v času kotenja.

Odmerjanje: kot Top Dressing, 300 – 500 g od 112. 
dne brejosti do prvega dneva po prasenju

Biomin® pHD Top
Za ciljno znižanje pH-vrednosti urina v kritičnih 
fazah reprodukcijskega cikla (čas okoli kotitve in 
parjenja). Biomin® pHD Top učinkovito spodbuja 
znižanje pH-vrednosti v urinu (Müller, 2014) in 
tako ustvarja neugodne pogoje za bolezenske 
bakterije.

Odmerjanje: 0,5 % v pripravljeni krmi, kritičnih 
fazah, v času odstavitve/parjenja in kotenja

 

Biomin® LocoMote 
Dva faktorja, ki sta pomembna za trdožive 
vzrejne prašiče z veliko prirejo, sta stabilna 
osnova in zdravi parklji. Optimalna osnova usnjice 
s hranilnimi snovmi spodbuja nastajanje odporne 
roževine na krempljih. Organsko vezane prvine so 
na voljo v velikih količinah in izboljšujejo oskrbo 
roževinastega tkiva.

Odmerjanje: 0,5 % samostojne krme v obdobju 
najmanj 3 – 4 mesecev

Izdelki, namenjeni
plemenskim
svinjam

7 dni 7 dni

108. dan brejosti odstavitevprasitev pripust

0,5 % Biomin® pHD Top

3 dni

0,5 %0,5 %
Laktion
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Biomin® BelegeTop 
S krmljenjem Flushing z Biomin® BelegeTop dodajamo 
prašičem kakovostno energijo in vitamine. To spodbuja 
presnovo in hormonsko ravnovesje. Delujoče hormonsko 
ravnovesje je pogoj za pravočasno, jasno vidno 
pripravljenost na brejost in visoko ovulacijsko stopnjo. 
Sredstvo je še posebej primerno za hranjenje po ceveh 
kot Top Dressing.

Odmerjanje: 500 g na prašiča na dan kot Top Dressing 
od odstavitve do pripravljenosti na brejost

Biomin® TopRausche 
Močna in opazna pripravljenost na brejost je pogoj za 
uspešno osemenitev. Biomin® TopRausche prinaša 
vezane prvine, vitamine in fitogene dodatke, spodbuja 
začetek in dober potek pripravljenosti na brejost.

Odmerjanje: 2 zvrhani merilni žlici (20 g) na prašiča in 
na dan od odstavitve do parjenja

Digestarom® P.E.P. green 
Za spodbujanje prebave.
Digestarom® P.E.P. je poseben izdelek, 
sestavljen iz fitobiotikov in sadnih 
oligosaharidov. Digestarom® P. E. P. 
green optimizira prebavo vzrejnih 
prašičev in povečuje hranjenje – dobro 
delujoča prebava je pomemben ukrep v 
MMA-preventivi.

Odmerjanje: 0,5 % v krmi za pujske, 
biološko primeren

Biomin® FertiLac Plus 
Za optimalno energijsko in hranilno oskrbo 
prašičev z visoko prirejo v času laktacije. 
Poleti (oz. vse leto pri mladih prašičih in prašičih z 
visoko prirejo) zadostno hranjenje v času sesanja 
predstavlja težavo. Z dodatkom velike količine energije 
in aminokislin ter posebnih dodatkov Biomin® FertiLac 
Plus lahko izboljšamo hranjenje in preprečimo negativno 
energijsko bilanco.

Odmerjanje: 2 % v krmi za sesne pujske ali 100–200 
g/prašiča/dan v času laktacije

Biomin® MegaFat 

Za več maščobe in energije v porciji. 
Za veliko plodnost vzrejnih prašičev je potrebna dobra 
telesna kondicija. Posebej pri porcijah s poudarkom na 
žitu je vsebnost surovih maščob v krmi pogosto prenizka. 
Biomin® MegaFat predstavlja vir kakovostnih maščob, ki 
se uporabljajo za zvišanje vsebnosti surovih maščob in 
energije v krmi za vzrejne prašiče.

Odmerjanje: 0,5 – 3 % v pripravljeni krmi

Biomin® Aminokern 
Viri beljakovin najvišje biološke valentnosti, kot je ribja 
moka, so idealni za oskrbo vzrejnih prašičev s proteini. 
L-carnitin povečuje učinkovitost energijske presnove 
prašičev in je še posebej pomemben v zahtevnih fazah 
prireje.

Odmerjanje: 2 – 2,5 % v pripravljeni krmi
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Izdelki, namenjeni  
pujskom

Ferkel Dry
Ferkel Dry je posipni prah, ki skrbi za to, da se 
pujski po kotitvi hitro posušijo, ter ustvari suh in 
čist boks. Pujski se hitro segrejejo, so vitalnejši in 
začnejo hitreje sesati.

Odmerjanje: 0,5–1 kg na leglo pri kotitvi

Biomin® PigFer 
Alternativno injekcijam železa predstavlja PigFer, 
sredstvo za oralno uživanje železa pri pujskih. 
S posebnim emulzijskim postopkom se lahko 
železove spojine absorbirajo neposredno iz 
črevesja in so tako takoj na voljo.

Odmerjanje: 2 ml na sesnega pujska

Biomin® FerkelTorf 
Z vitamini in s prvinami obogatena prst za ritje, 
ki zadovolji potrebe pujskov po ritju in pomaga 
ohranjati ravnovesje črevesne flore.

Odmerjanje: 100 – 300 g dnevno na leglo v fazi 
sesanja

Biomin® BioLac 3e 
Kombinacija kakovostnih mlečnih izdelkov 
ter esencialnih vitaminov in hranilnih snovi 
predstavlja idealno mlečno napajališče za pujske, 
ki je primerno kot dodatna krma za prašiče, pri 
velikih leglih in pomanjkanju mleka pa tudi pri 
hranjenju z umetnimi krmilniki.

Odmerjanje: 150 g/l vode, zmešati v cca 55 °C 
topli vodi od 2. dne po kotitvi

Digestarom® P.E.P. liquid 
Energija s fitogenimi učinkovinami in z vitaminom 
E v tekočem stanju za oralne odmerke za sesne 
pujske. Izgube pujskov zaznavamo predvsem 
v prvih 3 – 5 dneh. Pujskom s prenizko težo in 
z oslabljenim pujskom je treba v tem obdobju 
dodajati energijo in hranilne snovi, da povečamo 
vitalnost in odpornost.

Odmerjanje: 1 – 2 ml na sesnega pujska zaužiti 
oralno



Odstavljeni pujski Vzrejni pujski
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Biomin® CMX 
Ta novost na rastlinski osnovi je namenjena 
spodbujanju delovanja želodca in črevesja v 
času po odstavitvi in s tem povezano menjavo 
krme. V različnih poskusnih vrstah smo testirali 
učinek pri odstavljenih pujskih z drisko.

Odmerjanje: 1 % v krmi za odstavljene pujske

Biomin® Weanolyte 
Nadomestna dietna krma za pujske za stabilizacijo 
ravnovesja med vodo in elektroliti. Veliko 
energijskih virov dobavlja lahko prebavljivo 
energijo, življenjsko pomembni elektroliti pa 
pomagajo pujskom hitro ponovno vzpostaviti 
moteno tekočinsko ravnovesje. Izdelek se hitro 
topi v vodi, je dobrega okusa in pokaže svoj 
dietetični učinek hitro po zaužitju.
 
Doziranje: 50 g/l vode, največ 0,5 l na pujska in 
na dan za največ 3 dni

Biomin® SCC 
Infekcije s streptokoki so najpogostejše obolenje 
pri odstavljenih in vzrejnih pujskih. Zlasti 
karbonske kisline in fitogeni dodatki spodbujajo 
hranjenje ter prebavne procese. To pa pozitivno 
vpliva na vitalnost pujskov.

Odmerjanje: 1 % v krmi v času odstavitve, 
0,5 % v krmi v času vzreje

Biomin® ONK 
Pri vnetju ušes se potrebe po proteinih pri 
pujskih povečajo. Za pujske z vnetjem ušesa je 
značilna visoka potreba po proteinih. Dragocene 
sestavine krvi vplivajo hkrati pozitivno tudi na 
krvno sliko in strjevanje krvi (beljakovine) ter 
pomagajo uravnavati sistem strjevanja krvi.

Odmerjanje: 0,5 % v krmi v času odstavitve in 
vzreje

Biomin® FerkelFaser 
Za večjo stabilnost pri odstavitvi in vzreji
Kakovostne surove vlaknine spodbujajo črevesno 
peristaltiko in prebavo hranilnih snovi. Pri tem 
imajo patogene bakterije na voljo manj hranilnih 
snovi. Zaradi visoke 44-odstotne vsebnosti 
surovih vlaken zadošča za zadostno oskrbo 
pujskov z vlakninami že majhna količina.

Odmerjanje: 1 – 3 % v krmi za pitane pujske



prašiči pitanči
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Biomin® DuoPlex DS Plus 
Visoka vsebnost substanc z bakterijsko 
fermentacijo v debelem črevesju in primeri 
neprebavljenih sestavin krme lahko spodbudijo 
pojav težav z grižo. Biomin® DuoPlex DS je bil 
razvit posebej za izboljšanje prebavljivosti porcij 
in skrbi za to, da so patogenim bakterijam na 
voljo neprebavljene hranilne snovi.

Odmerjanje: 0,5 % v pripravljeni krmi za pujske 
in pitane prašiče

Biomin® PropioBac
Higienske zahteve so pri sistemih s tekočo krmo 
višje. Uporaba bakterij mlečne kisline pozitivno 
vpliva na sestavo flore klic. Biomin® Propio Bac 
prispeva k zmanjšanju neželenih klic v napravah 
za dovajanje tekoče krme in črevesju pitanih 
prašičev.

Doziranje: 100 g/1000 l krmne juhe

Biomin® Relax KS 
Biomin® Relax KS vsebuje posebej izbrana 
eterična olja in aromatske snovi. Gre za snovi 
čistega rastlinskega izvora, ki s svojim pozitivnim 
učinkom spodbujajo mirnost in prebavo. Ciljna 
uporaba pri nemiru, kanibalizmu in pri premestitvi 
v drugo skupino. 

Odmerjanje: 0,2 – 0,25 % v krmi za pitance 

Izdelki, namenjeni 
prašičem pitančem
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Mycofix® in Mycofix® 5.E 
Mikotoksini poslabšajo zdravje in prirejo živali. 
Mycofix® je rešitev za uspešno upravljanje 
tveganj zaradi mikotoksinov in odločilno prispeva 
k spodbujanju prireje živali pri mikotoksinih, ki jih 
vsebuje krma (aflatoksin, trihoteceni, zearalenoni,  
fumonizini, ohratoksin A in Ergot alkaloidi).

Odmerjanje:  0,5 – 1 % Mycofixa® v pripravljeni 
krmi*

0,25 – 0,5 % Mycofixa® 5.E v pripravljeni krmi*

*Odvisno od stopnje onesnaženosti

Biomin® TopVital
Ravno v stresnih fazah, zlasti pri premeščanju, 
vremenskih spremembah v zimskih mesecih 
in pri prehodnih letnih časih je delujoč imunski 
sistem alfa in omega. Ciljno dodajanje vitaminov 
v stresnih fazah spodbuja živali k prireji in zvišuje 
njihovo odpornost.

Odmerjanje: 0,5 % v pripravljeni krmi, po 
odmerkih ali 1-krat tedensko čez vse leto

Biomin® AW Top
Rastline, na primer: timijan, žajbelj, rožmarin in 
evkaliptus, so v humani medicini poznane po visoki 
vsebnosti eteričnih olj in njihovem pozitivnem učinku 
na dihala. Biomin® AW Top kot aktivna substanca 
vsebuje kombinacijo eteričnih olj in se uporablja za 
izboljšanje hlevskega zraka ter kot spremljevalni 
ukrepi pri zdravljenju kašlja in po njem.

Odmerjanje: 0,2 % v pripravljeni krmi

Digestarom® P.E.P. sol 
Fitogene učinkovine zvišujejo prirejo, posebej 
pri prebavnih težavah. Digestarom® P. E. P. sol 
je vodotopen in ga lahko dovajamo s pitno vodo. 
Idealno za kratkoročno dovajanje v kritičnih fazah 
prebave.

Odmerjanje: pujski + vzrejni prašiči: 
30 ml/1.000 l vode; 
pitani prašiči: 15 ml/1.000 l vode ali krmne juhe

Biomin® Vit E 500 
Genetske dispozicije in hitra rast lahko v stresnih 
situacijah povzročita nenadne izpade. Odmerki 
vitamina E in selena učinkujejo spodbudno.

Odmerjanje: 0,5 % v pripravljeni krmi

Linija izdelkov Biotronic®

Različni izdelki so bili razviti z namenom apliciranja 
krme oz. vode in služijo zniževanju pH-vrednosti, 
zmanjševanju kapacitete puferiranja in kontroli 
gramnegativnih bakterij, kot je   Salmonella spp. ali  
E. coli. 

• Biotronic® SE forte 
Kombinacija sinergij delujočih organskih kislin 
učinkuje od korita prek želodca pa vse do 
črevesja – to je mogoče, zahvaljujoč mediju 
sekvenčnega sproščanja, edinstveni nosilni 
snovi, ki omogoča enakomerno sproščanje 
aktivnih sestavin.

• Biotronic® Top3
Poleg organskih kislin vsebuje tudi sekundarne 
rastlinske sestavine in Biomin® Permeabilizing 
Complex. Ta poskrbi za prepustnost zunanje 
membrane gramnegativnih bakterij in krepi 
protimikrobni učinek organskih kislin.

• Biotronic® Multi liquid 
Za nakisanje pitne vode, biološko primerno.

• Biotronic® Top liquid 
Poleg organskih kislin vsebuje tudi Biomin® 

Permeabilizing Complex ter služi nakisanju 
pitne vode in tekoče krme, konzerviranju 
krmil, površinski obdelavi silaže in čiščenju 
cevi v napravah za tekočo krmo.

Druge specialitete   
Biomin®
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Biomin® ADF 
Biomin® ADF je 100-odstotno sestavljen iz čiste 
lignoceluloze, torej neprebavljivih vlaken, in ne 
vsebuje bakterijskih fermentacijskih sestavin. 
Ta vir vlaknin odlikuje visoka vsebnost surovih 
vlaknin, ki imajo strukturni učinek in lahko vežejo 
velike količine vode. Izboljšata se prebava in 
konsistenca blata.

Odmerjanje: vzreja – brejost: 2 – 4 %,
vzreja – sesanje: 1  –2 %,
vzreja pujskov:  1– 2 %,
pitani prašiči: 1 – 1,5 %.

Biomin® BioFaser
Biomin® BioFaser lahko bakterijsko fermentira in 
se razgradi v črevesni flori debelega črevesja. Tako 
dosežemo visoko stopnjo fiziološke nasičenosti, ki 
pomirja živali. Prednost predstavlja tudi citronska 
kislina, ki jo vsebuje ta izdelek. Citronska 
kislina pozitivno vpliva na okus krme ter zvišuje 
razpoložljivost mineralnih snovi in prvin.

Odmerjanje: vzreja – brejost: 3 – 8 %,
vzreja – sesanje: 1 – 3 %,
vzreja pujskov: 1 – 2 %, pitane svinje 1 – 3 %

Biomin® OmegaFaser multi
Biomin® OmegaFaser multi je kombinacija izbranih 
virov vlaknin in združuje učinek različnih nosilcev 
surovih vlaknin. Biomin® OmegaFaser multi skrbi 
za visoko vsebnost bakterijskih fermentacijskih 
snovi, netopne sestavine vlaknin in za strukturo. Z 
visoko kapaciteto vezave vode in virov preprečuje 
lenost črevesja in pozitivno vpliva na prebavni trakt. 
Dodatno je na voljo energija v obliki maščobe. Ta 
prinaša dragocene maščobne kisline omega 3, ki so 
znane po pozitivnem vplivu na presnovo.

Odmerjanje: vzreja – brejost: 3  –10 %,
vzreja – sesanje: 1 – 5 %.

Biomin® Ferkelfaser
Za stabilnost pri odstavitvi in vzreji. FerkelFaser 
vsebuje kakovostne surove vlaknine, ki 
spodbujajo črevesno peristaltiko in tako poskrbijo 
za optimalno prebavo hranilnih snovi. Tako imajo 
bakterije Coli v zadnjem delu črevesa na voljo 
manj hranilnih snovi.

Odmerjanje: 1 – 3 % v krmi za pitane pujske

Verkaufs- und Servicenetzwerk:
BIOMIN Animal Nutrition GmbH
Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel: +43 2782 803 0
e-Mail: office@biomin.net
www.biomin.net
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