WiMa-Mirakel® 1-35 Fe
Speciális energiabomba malacok részére

A problémák
A malacokat zsírtartalék nélkül választják. Keveset esznek, és azt a kevés száraz takarmányt
sem hasznosítják megfelelően.
A választáskor megrövidülnek a bélbolyhok, így drasztikusan csökken az emésztőenzimek
aktivitása.
Szilárd takarmányozásra való átállás. Ennek negatív következménye: a hasmenés.

Ötlet:
A malacok az egészséges és gyors növekedés érdekében magas értékű, könnyen emészthető
és széles spektrumú táplálékot igényelnek. Többéves kutatás után sikerült ezt az ötletet a
WiMa-Mirakel® 1-35 Fe-vel megvalósítani.

Összetétel:
-

A teljes értékű tej: kiválóan emészthető és megfelelő arányban tartalmaz létfontosságú
aminosavakat.

-

Válogatott MCFA zsírok: A kókusz és pálma magból nyert, rövid szánláncú zsírok rövid
szénláncú zsírok, amelyek – pl. a szójaolajjal szemben – optimális és közvetlenül
hasznosítható energiaforrások. Lánchosszúságuk alapján a legközelebb állnak a
kocatejben található zsírokhoz, ezért a malacoknál már az első hetekben sem okoznak
emésztési problémákat.

-

Szőlőcukor és szacharóz: gyorsan jutnak a vérkeringésbe így nagyon gyors és emésztési
munka nélkül rendelkezésre álló energiaforrások. Tehermentesítik a májanyagcserét.

-

Ellenőrzött termesztésből származó különféle könnyen puffadó, növényi lisztek: A hővel
feltárt szénhidrátforrásokat a sertések ideálisan hasznosítják. Az emésztőcsatornában
nyálkásító hatást fejtenek ki, amely védőréteggel vonja be a bélfalat, így védve azt a Koli
baktériumoktól és azok toxinjaitól (étrendi hatás).

-

Íz és aroma anyagok gondoskodnak arról, hogy a malacok minél szívesebben fogyasszák.

Beltartalmi értékek:
15,00 %
30,00 %
2,20 %
4,00 %

Nyers fehérje
Nyers zsír
Nyers rost
Nyers hamu

0,60 %
0,15 %
0,30 %
1,00 %

Kalcium
Nátrium
Foszfor
Lyzin

20,10 MJ/kg ME

Felhasználási javaslat:
Malacoknak:
2-14. életnapig tisztán adható. (Tiszta és elegendő ivóvízről gondoskodjunk!)
5-25 % WiMa Mirakel® 1-35 Fe bekeverésével ízletesebbé tesszük a malactakarmányt és
energiatartalmát növeljük.
További javaslatért forduljon szaktanácsadóinkhoz!
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Elérhető eredmények:
-

Korai választás,

-

Kiváló választáskori takarmányozás,

-

Nincs takarmányozás miatt hasmenéses probléma,

-

Nincs növekedési depresszió, visszaesés,

-

Akár napi 80 g-mal is magasabb testtömeg-gyarapodás,

-

1,6 kg/kg-os takarmányfajlag,

-

Alacsonyabb gyógyszer és állatorvosi költségek,

-

Évente több malac kocánként.

A választás utáni takarmányozási problémák elkerülésére és a genetikai növekedési potenciál
minél jobb kihasználására a malacnak mindig az életkorához a legoptimálisabban
összeállított táplálásra van szükség. Különösen fontos a választás utáni időszakban az, hogy a
táp magas értékű, könnyen emészthető és sokoldalú legyen, így biztosítva a malacnevelés
gazdaságosságát.
A babystarter használata a malactakarmányozásban egy magasabb határvonalat jelent a
gazdaságosságban, és még nagyobb biztonságot a malacnevelésben.
Az alacsony takarmányfelvétel és a kiváló takarmányfajlag miatt könnyen fedezetet kapunk a
választott malacnál nagy értékű baby- és prestarter tápok árára, mivel a választás utáni első
hétben a visszaesés elkerülésével magasabb napi testtömeg gyarapodást érünk el, amivel a
magasabb ár dacára a takarmányköltséget csökkenteni tudjuk.
Ebben a kritikus időszakban különösen igaz a mindenhol érvényes alapelv:

„Nem a takarmány kilogrammonkénti ára a mérvadó, hanem 1
kilogramm testtömeg gyarapodás takarmányköltsége a
meghatározó.
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