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Naturally ahead

krmljenje pujskov!

BIOMIN s-LINE natančneje
Zdravje je najboljši pospeševalec rasti!
Najpomembneje je aktivno podpreti odpornost in vitalnost pujskov.
Poleg različnih načinov menegmenta lahko tudi speciﬁčni načini krmljenja ugodno
vplivajo na fukcionalnost prebavnega trakta. Načrtno znižanje beljakovin v obroku in
hkrati višji nivo aminokislin so osnova za sestavo dobrega in prebavljivega obroka.
S pravilno kombinacijo krmnih dodatkov lahko v rejah zagotovimo varno prehrano
pujskov ob različnih načinih in sistemih krmljenja. S tem preprečimo prebavne motnje
ter tako izboljšamo zdravje in rast pujskov.

BIOMIN s-LINE pomeni
… sistematična varnost
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Rotacija različnih kislin s 3-kratnim delovanjem:
• izboljšani pH v želodcu
• zmanjšana puferska kapaciteta krme
• uravnava rast kvasovk in bakterij
prirejen na zahteve ob odstavitvi in kasneje
izboljšana prebavljivost krme v vzreji.

… brezkrbno krmljenje zaradi antinutritivnih dodatkov
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• Mycoﬁx® – zaščita pred toksini
• zaščita pred različnimi antinutritivnimi izločki različnih
bakterij (endotoksini, toksini gram pozitivnih bakterij)
• rastlinski dodatki vzpodbujajo zaradi svoje antioksidativne
sposobnosti zdravo prehrano za črevesje.

… načrtovana oskrba z mikroelementi –
za krepitev imunskega sistema
• ciljana oskrba črevesne mukoze zaradi visoko izkoristljivega
cinka in bakra
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• boljša oskrbljenost krvi z kisikom zaradi visoko izkoristljivega
železa

BIOMIN s-LINE proizvodi
Biomin® s-30 VARIO

30 % koncentrat za odstavljence

• vsebuje visoko prebavljive beljakovine vključno z ribjo moko slanika, kot živalska
beljakovinska komponenta z najvišjo prebavljivostjo
• različni sladkorji za dobro in kostantno ješčnost
• laktoza kot komponenta iz mleka
• načrtna redukcija beljakovin kar nadomestimo z boljšo aminokislinsko sestavo za
večjo varnost
• vzpodbujanje prebave zaradi vsebnosti multienzyma
• Biomin® ADF kot dietetična vlaknina za optimalno oskrbo z vlaknino
• VARIO-Modul
• Biomin® SCC & Mycoﬁx®
• posebna oskrba z mikroelementi
Priporočeno mešanje:
Biomin® s-30 VARIO
Koruza
Ječmen
Pšenični kosmiči
Bioﬂock
+ Specialitete

A
30 %
35 %
35 %

B
30 %
30 %
35 %
5%

Biomin® s-5 VARIO

C
30 %
30 %
30 %
5%
5%

5 % Rudninska krmna mešanica

• popolnoma uravnana 5 % rudninska krmna mešanica
• visoka oskrba z aminokislinami v kombinaciji z novo razvitim
sistemom varnosti pomeni dobro rast in varnost
• izboljšana prebava zaradi vsebnosti multienzyma
• VARIO-Modul
• Biomin® SCC & Mycoﬁx®
• posebna oskrba z mikroelementi
Priporočeno mešanje:
Biomin® s-5 VARIO
Koruza
Ječmen
Pšenica
Sil. koruzni šrot
Soja HP/44
Sojino oljel/MegaFat
Biotronic® SE forte
Biomin® OmegaFaser multi
+Specialitete

A
5%
36 %
40 %

B
5%
33,5 %
40 %

18,5/20 %

19,5/21 %
1,5 %
0,5 %

0,5 %

C
4,4 %

E
5%
40 %
34 %

50 %
16/17,5 %

D
5%
25 %
32 %
20 %
17,5/19 %

18/19,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %
2,5 %

29,1 %

Sigurno 30 kg!
12 točk za varno proizvodnjo pujskov:
1) Zootehnična merila (kastracija, kupiranje repov, …) korektno in čisto delo, da ne
pride do okužb ali da jih ne prenašamo
2) dokrmljevanje pujskov že z predštarterjem
3) „vse ven vse not“ skrbno čišenje in dezinfekcija
4) ob odstavitvi zmanjšati dodatni stres (cepljenje, številčenje, …)
5) skrbeti za pravilno temperaturo hleva in rešetk (opazovanje živali)
6) kontrola zraka (paziti na nivo CO2)
7) optimirati naseljenost pujskov
8) kontrola tehnologije krmljenja
 žival/mesto ob koritu 1:1
 kontrola delovanja krmnih avtomatov
9) kontrola oskrbljenosti z vodo
 žival/mest za pitje 10:1
 pretočnost napajlnikov: 0,5 – 1 liter/minuto
10) krmiti najmanj 2 krat dnevno
11) količino krme prilagoditi potrebam – krma ne sme ostati v koritih!
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12) natančno opazovanje, da lahko ob nepravilnostih takoj reagiramo
(obnašanje, paziti na zdravstvene probleme)

