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TEMAT NA CZASIE Pasza do odchowu prosiąt

Koncepcja żywieniowa na bazie własnych zbóż –
Produkcja mieszanek odpowiadających potrzebom gospodarstwa
Żywienie prosiąt dopasowane do ich wieku i potencjału wymaga kombinacji
własnego zboża i innych pasz wysokiej jakości.

Udane rozpoczęcie fazy odchowu prosiąt
wymaga często zastosowania specjalnych
komponentów. Ułatwiają one przejście
z mleka matki na pożywienie stałe, w przeważającej części pochodzenia roślinnego.
Wprowadzenie ekstrudowanej, lekkostrawnej paszy, zboża i poddanych specjalnej
obróbce nośników białka w koncentratach
zapobiega sytuacji, w której duża część
niestrawionego pokarmu służyłaby jako
pożywka dla niepożądanych bakterii.
Uzupełnienie składników mleka dostarcza
prosiętom ważnych substancji odżywczych.
Dodatkowe wyposażenie w wysokostrawne
źródło białka pochodzenia zwierzęcego,
jak np. mączka rybna i/lub białko plazmy
zabezpiecza zaopatrzenie w białko o wysokich walorach smakowych (rys.1).

1 Działanie poszczególnych składników zawartych w produktach NATUPIG START
Działanie
Zboże ekstrudowane

Udostępnienie skrobi, lepsza strawność, poprawa smaku, odciążenie
przewodu pokarmowego

Koncentrat białkowy

Wysokostrawne białko bez składników antyodżywczych
Wysokie walory smakowe, cukier mleczny

Składniki mleka

Łatwo przyswajalne źródło energii

Koncentrat energetyczny
Mączka rybna

Lekkostrawne, bardzo smaczne, stymulujące pobór paszy źródło białka

Białko plazmy

Wysokostrawne źródło białka o wysokiej zawartości immunoglobulin dla
wsparcia odporności jelit i stymulacji poboru paszy

NatuPig Start –
linia kompletnych koncentratów
W zależności od indywidualnych potrzeb
gospodarstwa, ﬁrma SCHAUMANN oferuje
różnego rodzaju koncentraty. Obok wysokiej

Kompletne wyposażenie – proste użycie – najlepsza wydajność

wartości składników, ujętych w tabeli, linia
Natupig Start zawiera odpowiednie ilości
niezbędnych makro- i mikroelementów oraz
witamin. Dodatkowe wyposażenie w substancje czynne SCHAUMANN-a tj. Cerabac,
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Ceravital XP, Ceragel, MiZi w kombinacji
z k wa s a m i , o b n i żo n ą i l o ś c i ą b i a ł ka
a zwiększoną aminokwasów, zredukowaną
pojemnością buforową, jak i dopasowaną
ilością włókna wspomaga skutecznie udane
przejście z mleka lochy na paszę stałą (rys.2).

2 Substancje czynne SCHAUMANN-a w odchowie prosiąt
Trzy ﬁlary: „Wsparcie odporności”, „Zahamowanie rozwoju bakterii chorobotwórczych”,
„Stabilizacja trawienia” to najważniejsze wyzwania w pierwszych tygodniach odchowu prosiąt.
Substancje czynne SCHAUMANN-a znacząco wspierają prosięta w trzech,
wymienionych aspektach.

NatuPig Start z białkiem zwierzęcym

NatuPig Start na bazie białka czysto
roślinnego
NatuPig Start 40
Produkt na bazie czysto roślinnych składników stanowi optymalne wzmocnienie
bariery ochronnej żołądka dzięki wysokiej
zawartości kwasów organicznych i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, jak
i dzięki znacznemu obniżeniu pojemności
buforowej z niską ilością wapnia i białka.
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Zwiększa dostępność białka

Wiąże toksyny i bakterie
E. coli oraz stymuluje
odporność jelit

SCHAUMANN-

FASERKONZENTRAT
Hamuje rozwój patogenów,
wspiera korzystne bakterie
oraz stymuluje odporność
jelit
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Wzmacnia barierę żołądka

Hamuje wzrost E. coli
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NatuPig Start 40 zabezpiecza i wspiera
odporność jelit, zwłaszcza w przypadku
grup odsadzeniowych prosiąt o wątpliwym
statusie zdrowotnym. Dawkowanie: 40%,
przeważnie w dawkach na bazie jęczmienia.
NatuPig Start 50
Produkt na bazie czysto roślinnych komponentów umożliwia prosiętom, utrzymywanym w budynku o niskim obciążeniu patogenami, wykorzystanie od samego początku
w pełni swojego potencjału wzrostowego.
Dawkowanie: 50%.

Korzyści:
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NatuPig Start 50 Plasma+Fisch
Flagowy produkt wśród koncentratów
z białkiem zwierzęcym zabezpiecza wysoki
pobór paszy od samego początku dzięki
bardzo dobrym walorom smakowym, jak
i dzięki udziałowi zboża na poziomie 50%.
Zastosowane komponenty o wysokiej strawności oznaczają zredukowaną ilość białka
surowego. W połączeniu z wysokim udziałem
włókna nierozpuszczalnego i substancji
czynnych SCHAUMANN-a produkt wspiera
stabilną ﬂorę jelitową.
NatuPig Start 50 Fisch
Produkt z udziałem białka ryby, natomiast
bez białka plazmy. Dzięki wysokiej ilości
kwasów, zredukowanej ilości białka i substancjom czynnym SCHAUMANN-a produkt
stabilizuje, zabezpiecza i wspiera skutecznie
status zdrowotny jelit. Dawkowanie: 50%.
NatuPig Start 35 Plasma+Fisch
Produkt stosowany w ilości tylko 35% - dzięki bardzo dobremu wyposażeniu - stanowi
niedrogą alternatywę w żywieniu odsadzonych, dobrze wyrośniętych prosiąt.
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wszystkich substancji czynnych w jednym
produkcie. Nie ma już konieczności stosowania wielu, pojedynczych składników.
Ułatwia to w znacznym stopniu odchów
prosiąt. Korzyści:
Proste użycie
Redukcja nakładu pracy
Mniej pojedynczych składników
Mniejsze problemy związane
z magazynowaniem
Wysoka homogenność produktu
Łatwiejsze dopasowywanie dawek
Zabezpieczenie właściwości płynnych dla
techniki dozowania, np. Spotmix

Koncentraty linii NatuPig Start to połączenie
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