Učiti žreti – učiti prebavljati:
zelo pomembno je dovolj zgodaj
začeti dokrmljevati pujske
CILJI
• Zmanjšati stres prebavnega trakta
Pomeni bolj odporni pujski z konstantno ješčnostjo in
stabilnimi prirasti
• Ciljna podpora gnezd z velikim številom pujskov
Izkoristiti potencial manjših pujskov v gnezdu
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150 2. Učiti prebavljati

Postopno vpeljevanje komponent na samo rastlinski
osnovi (encimatski trening)

3. Stabilizacija črevesja
Ciljano vzpodbujanje razvoja črevesja in stabilizacija
Ješčnost (g/dan) Prirast (g/dan)
črevesne flore za dober prehod v kritični fazi odstavitve
(podpora)
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NAUČITI SE PREBAVLJATI „tj. trening encimov“
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UČITI ŽRETI
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UČITI PREBAVLJATI

cilj je spodbujati razvoj črevesja in stabilizirati črevesno floro

STABILIZIRATI ČREVO „tj. podpora“

cilj je prilagoditev prebavnega trakta rastlinski hrani
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NAUČITI SE JESTI „tj. spodbuditi zanimanje“

cilj je redno uživanje trde krme
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150 g/l

BioLac

kot dopolnilo/nadomestek za mleko za pujske

NURImilk

BMR
(g/I)

Žita, razgradnja

OBDOBJE SESANJA
• Poskrbeti je treba za zadostno pridelavo mleziva (prilagojena
oskrba svinje s hranilnimi snovmi, preprečevanje stresa pri
prasitvi).
• Vsak pujsek mora po kotitvi prejeti mlezivo.
• Pri velikih leglih je treba od 2. dne naprej dodajati mleko za
pujske (pozor: higiena).
• Od 5. dne starosti je treba dodajati kakovosten prestarter,
najpozneje od 2. tedna starosti (manj krme, bolje večkrat, in
obvezno paziti na higieno).
• Strokovna izvedba zootehničnih ukrepov >> preprečiti je treba
vnos in raznašanje klic.
• Od 1. tedna življenja morajo imeti pujski na voljo svežo,
neoporečno vodo.
• Temperatura: pri svinjah ne sme biti previsoka (≤ 22 °C), pri
pujskih pa mora biti dovolj toplo (≥ 32 °C) >> gnezdo za pujske.

SPLOŠNO
• Dosledno
vhlevljanje in
izhlevljanje (vklj.
s čiščenjem in z
razkuževanjem) v
hlevih, namenjenih
prasitvi in vzreji

Viri beljakovin, prebavljivost ++

Viri beljakovin, prebavljivost +++

42. Dan

42. Dan

Mlečni izdelki

Žita

Mycofix® 5.E

SpurenMIX+
Probiotiki

Fitaza2

Za vaš specifičen primer
povprašajte vašega BIOMIN
svetovalca.

SCC

Multiencim

Sladkor

• Majhne, šibkejše pujske je treba odstaviti posebej in jih
ciljno dlje časa krmiti s prestarterjem.
• Vzrejni hlev je čist, suh in ogrevan (28–30 °C; min.
temperatura površine 25 °C).
• Razmerje med živaljo/krmilnim mestom 1 : 1.
• Krmiti najmanj (!) 2-krat dnevno.
• Načrtovanje neoviranih prehodov na drugo krmilo (mešati
najmanj 3 dni).
• Razmerje med živaljo in napajanjem 1 : 10
(količina pretoka 0,5 – 1 l/minuto).
• V prvih dneh pogosteje obiskati hlev in zdramiti pujske, da
se jih spomni na hrano.
• Poskrbite za osvetlitev (v prvih 3 dneh neprekinjeno).
• Dosledno opazovati živali, da se lahko dovolj zgodaj
odzovete (težave z zdravjem, grizenje repa itn.).
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Koncept krmljenja ODOJKOV

NURIline

Biotronic® Top3

INSIDES
Biotronic® SE forte / ProAktiv

SESTAVINE IZDELKA

Digestarom®

