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Prireja – dolgoživost – vitalnost



Biomin® koncept plemenskih svinj
… za optimalno prirejo pujskov!

Plemenske svinje so še posebej zahtevne glede krmljenja. S kombinacijo  različnih hranilnih snovi in z kakovostnimi 
krmnimi dodatki dosegamo visoko in predvsem stabilno prirejo.

Digestarom® Sau
Rastlinska ombinacija z veliko 
prirejo!

Za boljšo prirejno persistenco visoko proizvodnih 
plemenskih svinj. Digestarom® za prašiče je kombinacija 
rastlinskih učinkovin, ki so posebej prilagojene potrebam 
pitanih prašičev z veliko prirejo. Trajno izboljša kapaciteto 
prireje in trdoživost pitanih prašičev.

Linija Digestarom®:  
Najvišja prireja na rastlinski osnovi

Kakovostna mineralna krma z virom rastlinskih 
beljakovin (lanena semena, kvas in bučna 
semena) vsebuje dovolj hranilnih snovi za veliko 
prirejo pitanih prašičev. Digestarom® za prašiče 
izboljša hranjenje ter pozitivno vpliva na prirejo in 
trdoživost pitanih prašičev.

Breje:  Biomin® Zucht T 500  
(5 % za breje)

Doječe:   Biomin® Zucht S 600 
(6 % za doječe)

⇒  visoka vsebnost lizina, metionina in treonina

⇒  Digestarom® za prašiče spodbuja hranjenje 
in kapaciteto prireje

⇒  lanena semena vsebujejo pomembne 
maščobne kisline omega 3

⇒  L-carnitin izboljša energijsko oskrbo

⇒  vitamin C za vitalne prašiče

⇒  Biomin® 4Lac za spodbujanje presnove

⇒  Active D3 za boljšo presnovo Ca-P

⇒  velika razpoložljivost selena in probiotikov

Linija Biomin® PROFI: Mineralna krma za 
boljšo prirejo + Digestarom® za prašiče

Kakovostna mineralna krma za optimalno oskrbo 
prašičev z esencialnimi hranilnimi snovmi in s 
prvinami. Kombinacija različnih Biomin® Insides 
in Digestarom® za prašiče omogoča visoko 
raven prireje prašičev.

Breje:  Biomin® Zucht 3  
(3 % za breje)

Doječe:   Biomin® Profi Zucht 
(4 % za doječe)

⇒  Digestarom® za prašiče spodbuja hranjenje 
in kapaciteto prireje

⇒  L-carnitin izboljša energijsko oskrbo

⇒  Biomin® 4Lac za spodbujanje presnove

⇒  Active D3 za boljšo presnovo Ca-P

⇒  velika razpoložljivost selena in probiotikov

Znanstveni poskus
Univerza Nitra, Slovaška

• manj somatskih celic v mleku
• znak za manj vnetnih procesov v vimenu

Poskus na terenu
Dolnja Avstrija

• 2,8 % več odstavljenih pujskov
• 6,1 % višja teža pri odstavitvi
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Dan po prasenju 

 Digestarom® za prašiče  Kontrola



Linija Biomin® GOLD: 
Mineralna krma za dodatno prirejo

Kakovostna mineralna krma v kombinaciji z 
živalskimi beljakovinami (ribja moka – slanik) 
omogoča optimalno oskrbo prašičev z esencialnimi 
hranilnimi snovmi in s proteini. Energijski paket, ki 
ga sestavljajo kisline Biomin® GOLD in L- carnitin, 
skrbi za visoko prirejo mleka.

Breje:  Biomin® Zucht T 5 GOLD  
(5 % za breje)

Doječe:   Biomin® Zucht S 6 GOLD 
(6 % za doječe)

⇒  visoka vsebnost lizina, metionina in treonina

⇒  L-carnitin in Biomin® GOLD - kisline

⇒  Biomin® 4Lac za spodbujanje presnove 

⇒  Active D3 za boljšo presnovo Ca-P

⇒  velika razpoložljivost selena in probiotikov

Linija Biomin® LIFE: 
Koncept za vitalne pitane prašiče

Kakovostna mineralna krma zagotavlja dobro 
oskrbo prašičev z esencialnimi hranilnimi snovmi 
in skrbi za stabilne temelje.

Breje:  Biomin® Zucht 25 LIFE  
(2,5 % za breje)

Doječe:   Biomin® Zucht BE 5 LIFE 
(5 % za doječe)

⇒  Biomin® Zucht 25 LIFE uravnava oskrbo s 
kalcijem in preprečuje inercijo maternice

⇒  Biomin® Zucht BE 5 LIFE z dodatkom sredst-
va Biomin® pHD Top zmanjšuje tveganje za 
infekcije sečil

⇒  L-izboljša energijsko oskrbo

⇒  Biomin® 4Lac za spodbujanje presnove

⇒  Active D3 za boljšo presnovo Ca-P

⇒  velika razpoložljivost selena in probiotikov

Linija Biomin® AW: 
Mineralna krma za dobro osnovo

Linija Biomin® AW tvori osnovo za dobro oskrbo 
pitanih prašičev s hranilnimi snovmi. Posebna 
mešanica eteričnih olj za boljši zrak v hlevu.

Breje:  Biomin® Zucht 33 AW  
(3 % za breje)

Breje in doječe:  
 Biomin® Zucht 35 AW 
  (3 % za breje- in 3,5 % za doječe) 

 
Biomin® Zucht 65 AW  
(6 % za breje in 5 % za doječe)

⇒  AOC-kompleks izboljša učinek antioksidacije

⇒  Biomin® AW Top za boljši zrak v hlevu

⇒  vitamin C za vitalne prašiče

⇒  Biomin® 4Lac za spodbujanje presnove

⇒  Active D3 za boljšo presnovo Ca-P

⇒  velika razpoložljivost selena

Biomin® Euro Zucht: 
Mineralna krma za biokmetije

Kakovostna mineralna krma vsebuje optimalno 
količino vitaminov in prvin za stabilne temelje ter 
vitalnost prašičev.

Brej in doječe:  
 Biomin® Euro Zucht 
  (3 % v krmo za svinje)
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Biomin® Insides
Biomin® 4Lac

Nemotena presnova predstavlja osnovni pogoj 
za zdrave in zmogljive prašiče. Obdobje laktacije 
predstavlja poseben izziv, saj je treba predelati velike 
količine hranilnih snovi iz krme in mobilizirane telesne 
mase. Če procesi ne potekajo optimalno, se lahko 
pojavijo motnje v presnovi, ki predstavljajo tveganje 
za bolezni in težave v plodnosti. S posebnimi dodatki 
lahko jetra aktivno podpirajo procese presnove in 
tako izboljšajo izkoristek hranilnih snovi.

Biotronic® GOLD 

Biotronic® GOLD je mešanica organskih kislin s 
specifično dolžino verige. Ti srednje dolgi trigliceridi 
služijo hitri oskrbi z energijo, saj zaobidejo presnovo 
maščobe in so živalim neposredno na voljo kot 
dodatni vir energije.

ACTIVE D3

je fiziološka predstopnja v telesu aktivnega hormona 
vitamina D3. ACTIVE D3 je učinkovitejši v presnovi, 
ker zaobide korak pretvorbe v jetrih. Vitamin D3 
igra bistveno vlogo pri presnovi kalcija in fosforja. 
Pomemben je za mineralizacijo v kosteh pa tudi v 
situacijah pomanjkanja kalcija, na primer pri kotitvi 
poskrbi za učinkovito sproščanje kalcija (popadki).

AOC 
Antioksidativni kompleks (AOC) 
prevzame vlogo vitamina E 
kot lovilec prostih radikalov in bistveno poveča učinek 
vitamina E. 

Biomin® AW Top
Mešanica eteričnih olj – za bolj svež zrak v hlevu.

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 in tako ustvarja neugodne pogoje za 
bolezenske bakterije.

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

… druge učinkovite učinkovine
L-Carnitin
L-carnitin skrbi za učinkovito pretvorbo maščobe v 
energijo. S tem poskrbi za dober razvoj zarodkov, 
poveča tek prašičev in zvišuje prirejo mleka. 
Vitalnost in teža ob odstavitvi pujskov se s tem 
izboljšata.

Velika razpoložljivost selena
Velika razpoložljivost selena omogoča povečano 
oskrbo zarodkov in sesnih prašičkov s selenom ter 
poskrbi za vitalnost pujskov od 1. dne naprej.

Probiotiki
Probiotiki pozitivno vplivajo na črevesno floro 
prašičev in izboljšajo konsistenco blata.

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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