Liprovit
Η οικογενειακή επιχείρηση Liprovit είναι μια ανεξάρτητη
εταιρεία του ομίλου Fuite και είναι εξειδικευμένη στην
ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων διατροφής
υγρής μορφής για μοσχάρια και χοιρίδια, με βάση
υψηλής ποιότητας συστατικά από τη γαλακτοβιομηχανία
επεξεργασίας αγελαδινού γάλακτος. Τα προϊόντα της
εταιρείας είναι καινοτόμου τεχνολογίας και σύμφωνα
με τα πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης προϊόντα, ενώ οι
εφαρμοζόμενες τεχνολογίες παραγωγής είναι επίσης
καινοτόμες και μοναδικές στη βιομηχανία ζωοτροφών.
Το γεγονός αυτό μας καθιστά ένα χρήσιμο συνεργάτη
για τους σύγχρονους κτηνοτρόφους, που αναζητούν
την καινοτομία, σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο του
αγροδιατροφικού τομέα. Το εξειδικευμένο προσωπικό
της εταιρείας μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον
τομέα της βιομηχανίας ζωοτροφών και σε συνεργασία
με τους τοπικούς εταίρους και συνεργάτες, εγγυώνται
τη σωστή λύση σε διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις,
π.χ. μείωση του εργατικού δυναμικού, βελτίωση του
ρυθμού ανάπτυξης, μεγιστοποίηη των αποδόσεων.

Βιώσιμη κτηνοτροφία
• Χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα
• Προϊόντα χωρίς ΓΤΌ
• AMGP-free προϊόντα

LIPROVIT BV
Genuakade 6 8263 CG Kampen The Netherlands +31 (0)3 83 31 52 22 info@liprovit.com liprovit.com

To μοναδικό πρόγραμμα υγρής διατροφής
για την εντατική ανάπτυξη των χοιριδίων

Καινοτόμο υποκατάστατο μητρικού
γάλακτος σε υγρή μορφή για υγιή και με
αποτελεσματική ανάπτυξη χοιρίδια
Εύγευστο γάλα UHT (μακράς διαρκείας, αποστειρωμένο), σε υγρή μορφή, μοναδικό
στην αγορά, πρωτόγνωρο για τους περισσότερους παραγωγούς. Αυτή η νέα
δυνατότητα διατροφής προσφέρει στους σύγχρονους παραγωγούς πλούσια οφέλη!
Αβάσιμες προκαταλήψεις γύρω από το γάλα
- Το μοναδικό που παρέχεται σε υγρή μορφή
Φανταστείτε ένα γάλα σε υγρή μορφή με την ίδια
διάρκεια ζωής 12 μηνών, όπως η σκόνη γάλακτος,
χάρη στην προηγμένη τεχνολογία παραγωγής που
εφαρμόζεται στη βιομηχανία παρασκευής παιδικών
τροφών. Γνωρίστε το Pigger. Με μηδενικό κόστος
για την αποξήρανσή του και με μοναδικό κόστος
επιβάρυνσης τα μεταφορικά του, το προϊόν είναι
προσιτό και οικονομικό για τους παραγωγούς.

Αβάσιμες προκαταλήψεις γύρω από το γάλα
- Το μοναδικό που παρέχεται σε υγρή μορφή

Πρόσθετα πλεονεκτήματα του Pigger
Το εύγευστο UHT γάλα σε υγρή μορφή έχει
αρκετά πλεονεκτήματα, ειδικά όταν πρόκειται για
την μεγιστοποίηση των αποδόσεων των χοιριδίων
και την διευκόλυνση της διαχείρισής τους
(εργατικό κόστος). Η ποιότητα του προϊόντος
είναι κορυφαία, καθώς η καινοτόμος διαδικασία
παραγωγής διατηρεί άριστη την ποιότητα της
πρωτεΐνης των γαλακτοκομικών συστατικών,
εξασφαλίζοντας την άριστη ενσωμάτωση και
πεπτικότητα της πρωτεΐνης στο τελικό προϊόν.
Επιπλέον, η προετοιμασία του γεύματος είναι
απλή και εύκολη, η οποία εγγυάται την ευκολία
της εργασίας και μειώνει τον κίνδυνο σφαλμάτων.
Και το κυριότερο: μηδενίζοντας την ενέργεια για
αποξήρανση προστατεύουμε το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα ενός γάλακτος που παρέχεται
ως υγρό σε σύγκριση με ένα γάλα σε σκόνη

Το Pigger αποτελεί μια ομάδα
εξαιρετικών προϊόντων διατροφής
των χοιριδίων με βάση συστατικά από
τη γαλακτοβιομηχανία επεξεργασίας
αγελαδινού γάλακτος. Σήμερα, οι
περισσότεροι παραγωγοί κατανοούν ότι
το καλύτερο ξεκίνημα για τα χοιρίδια
επιτυγχάνεται με τη συμπλήρωση των
γευμάτων μητρικού γάλακτος με μια υγρή
τροφή. Ωστόσο, η διατροφή με προϊόντα
υγρής μορφής είναι πιο χρονοβόρα, σε
μια εποχή που το εξιδικευμένο εργατικό
δυναμικό είναι ακριβό και σπάνιο.
Επιπλέον, τα χοιρίδια μειονεκτούν, λόγω
της μειωμένης κατανάλωσης μητρικού
γάλακτος, επειδή η παραγωγή γάλακτος
της χοιρομητέρας δεν αυξάνεται
ανάλογα με την αύξηση του αριθμού των
γεννηθέντων χοιριδίων ανά χοιρομητέρα
(αύξηση πολυδυμίας). Αυτό απαιτεί νέες
καινοτομίες! Το Pigger απαντά στις ανάγκες
της σύγχρονης βιομηχανικού τύπου
χοιροτροφίας με ένα πρόγραμμα υγρής
διατροφής, με στόχο την επίτευξη των
βέλτιστων αποδόσεων των χοιριδίων και
την διευκόλυνση των συνθηκών εργασίας.

Γάλα σε σκόνη

Pigger

Γάλα σε σκόνη

Διάρκεια ζωής
• 12 μήνες

Ποιότητα προϊόντος

Το πρόγραμμα διατροφής Pigger

• 12 μήνες

• Μεσαία ποιότητας • Υψηλή ποιότητα
πρωτεΐνη 		 πρωτεΐνης
• Μερικά ιζήματα
• Λιγότερα ιζημάτα

Το πρόγραμμα διατροφής Pigger περιλαμβάνει ένα
εύγευστο, υγρής μορφής, έτοιμο προς χρήση γάλα
UHT με μακρά διάρκεια ζωής, λόγω της προηγμένης
τεχνολογίας παραγωγής του. Η χρήση του προϊόντος
στα κοινά ταϊστράκια τοκετού ή σε συνδυασμό
με ένα καινοτόμο τροφοδότη, εξασφαλίζει στους
σύγχρονους παραγωγούς υγιή και με άριστη
ανάπτυξη χοιρίδια, διευκόλυνση της εργασίας και
αυξημένη ανταποδοτικότητα της επένδυσης.

Κόστος
• Σημαντική μείωση του •
κόστους αποξήρανσης		
• Χαμηλό κόστος
•
μεταφοράς 		

Μηδενικό κόστος
αποξήρανσης
Υψηλότερο κόστος
μεταφοράς

Pigger

Ποιότητα νερού
• Μπορεί να είναι
• Αποστειρωμένο
αμφισβητήσιμη		 πάντα

Έντατικοποιηση εργασίας
• Όχι άμεση χρήση

•	Άμεση χρήση

Βιωσιμότητα
• Αποξήρανση που • Δεν απαιτείται
απαιτεί ενέργεια 		 ενέργεια για
			 αποξήρανση

•	Εξασφαλίζει την υγεία και την ανάπτυξη
των χοιριδίων
• Αυξάνει την ευκολία της εργασίας
•	Εξασφαλίζει ανταποδοτικότητα της επένδυσης

Υψηλής τεχνολογίας
παραγωγή
Η προηγμένη τεχνολογία παραγωγής, που
περιλαμβάνει επεξεργασία σε εξαιρετικά
υψηλές θερμοκρασίες (UHT), εξασφαλίζει
ότι το υγρό προϊόν έχει εξαιρετικά μεγάλη
διάρκεια ζωής 12 μηνών και 8 εβδομάδων
μετά τη διάνοιξη της συσκευασίας. Επιπλέον, η
συγκεκριμένη διαδικασία διατηρεί αναλλοίωτη
την ποιότητα της πρωτεΐνης των γαλακτοκομικών
συστατικών, η οποία εξασφαλίζει την άριστη
ενσωμάτωση και πεπτικότητα της πρωτεΐνης
στο τελικό προϊόν. Η συγκεκριμένη τεχνολογία
έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί στη βιομηχανία
παραγωγής βρεφικών τροφών, σηματοδοτώντας
μια νέα εξέλιξη στη βιομηχανία ζωοτροφών.
Επιπλέον, με την συγκεκριμένη και εξαιρετικά
βιώσιμη υψηλής τεχνολογίας επεξεργασία και
παραγωγή εξοικονομείται ενέργεια σε σύγκριση
με την παραδοσιακή διαδικασία αποξήρανσης,
προστατεύοντας το περιβάλλον.

Καινοτόμος τροφοδότης
Ό τροφοδότης Pigger Feeder έχει σχεδιαστεί και
αναπτυχθεί από την εταιρεία Liprovit. Εχει σχεδιαστεί
για τα δωμάτια τοκετού και συγκεκριμένα κάθε
τροφοδότης εξυπηρετεί δύο κελιά (δύο χοιρομητέρες).
Το Pigger Feeder αποτελείται από ένα δοχείο
τροφοδοσίας υγρού και ένα δοχείο τροφοδοσίας
στερεάς τροφής. Το προϊόν Pigger υγρής μορφής είναι
εύκολο να χορηγηθεί μέσω του τροφοδότη με απλή
τοποθέτηση της συσκευασίας (πλαστικός ασκός) μέσα
στο δοχείο. Μια συσκευασία Pigger υγρής μορφής
(Pigger Cream) επαρκεί για ολόκληρη την περίοδο
γαλουχίας. Η μετάβαση στη στερεά τροφή είναι απλή
στην εφαρμογή, επειδή μπορεί η στερεά τροφή να
προστεθεί ταυτόχρονα με την υγρή τροφή (Pigger
Cream), όπως είναι επιθυμητό, χρησιμοποιώντας το
ίδιο σύστημα τροφοδοσίας. Τα χοιρίδια είναι σε
θέση να διατρέφονται τόσο με υγρή όσο και με
στερεά τροφή, καθώς αναμιγνύονται σε ένα μίγμα,
το οποίο τα χοιρίδια το καταναλώνουν με ευκολία
και ευχαρίστηση.

Το πρόγραμμα
διατροφής
Pigger

• Έξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και
εργατοωρών
• Έύκολη εφαρμογή
• Ομαλή μετάβαση από το γάλα στη στερεά τροφή

• Διάρκεια ζωής 12 μηνών
• Υψηλής ποιότητας πρωτεΪνες
• Δεν απαιτείται ενέργεια για αποξήρανση
γάλακτος

Γάλα UHT – Το μοναδικό
που παρέχεται σε υγρή μορφή
Το Pigger είναι ένα μακράς διαρκείας, έτοιμο
προς χρήση γάλα UHT, που παρέχεται σε υγρή
μορφή και βασίζεται σε συστατικά από τη
γαλακτοβιομηχανία επεξεργασίας αγελαδινού
γάλακτος, ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή
ενός ιδιαίτερα εύπεπτου προϊόντος με άριστη
ποιότητα πρωτεΐνης. Επιπλέον, παρέχεται στα
χοιρίδια η απαιτούμενη εμπλουτισμένη διατροφή,
προκειμένου να εξασφαλίσουνν υψηλό επίπεδο
υγείας και υψηλές αποδόσεις. Το προϊόν έχει
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής 12 μηνών και 8
εβδομάδων μετά τη διάνοιξη της συσκευασίας. Δεν
απαιτείται η προσθήκη νερού, καθώς το προϊόν
παραδίδεται έτοιμο προς χρήση ως γάλα σε υγρή
μορφή, το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές από
υγειονομικής άποψης και διευκολύνει την εργασία.

• Αριστη πρόσληψη του προϊόντος
• Έύκολη εφαρμογή
• Αποστειρωμένο νερό

Εκτός από το προϊόν υγρής μορφής, το πρόγραμμα
διατροφής Pigger περιλαμβάνει υψηλής
ποιότητας στερεές τροφές. Όι συγκεκριμένες
στερεές τροφές βασίζονται στα ίδια εξαιρετικής
ποιότητας συστατικά από τη γαλακτοβιομηχανία
επεξεργασίας αγελαδινού γάλακτος και
εξασφαλίζεται η ίδια αντίληψη της γεύσης αλλά
και η ομαλή και εύκολη μετάβαση των χοιριδίων
στην διατροφή με τροφή στερεάς τροφής.

Pigger Cream

Το Pigger Cream είναι ένα εύγευστο έτοιμο
προς χρήση UHT υγρής μορφής προϊόν,
το οποίο βασίζεται σε συστατικά από τη
γαλακτοβιομηχανία επεξεργασίας αγελαδινού
γάλακτος, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη
ποιότητα των πρωτεΐνών και συνεπώς ένα ιδιαίτερα
εύπεπτο προϊόν. Η υψηλή περιεκτικότητα του σε
ξηρά ουσία (37,5%) υποστηρίζει την πρόσληψη
ξηρής ουσίας, η οποία βελτιώνει τη λειτουργία
του πεπτικού συστήματος. Το Pigger Cream έχει
σχεδιαστεί για όλα τα χοιρίδια, και παρέχεται
αμέσως μετά το πρωτόγαλα, συμπληρωματικά με
το μητρικό γάλα. Δεν απαιτείται η προσθήκη νερού
καθώς το προϊόν παραδίδεται έτοιμο προς χρήση σε
υγρή μορφή, το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές από
υγειονομικής άποψης και διευκολύνει την εργασία.

Χαρακτηριστικά του Pigger Cream
• Εύγευστο υγρό, έτοιμο προς χρήση γάλα UHT
• Εξαιρετική ποιότητα πρωτεΐνη
• Εξαιρετικά εύπεπτο για τα νεαρά χοιρίδια

Οφέλη του Pigger Cream
• Υψηλή πρόσληψη ξηράς ουσίας
• Εύκολη εφαρμογή
• Αποστειρωμένο νερό

Προϊόντα
Pigger
υγρής μορφής

To Pigger Cream βελτιώνει τo ρυθμό
ανάπτυξης μετά τον απογαλακτισμό
Σωματικό βάρος (kg / χοιριδίο)

Υψηλής ποιότητας πρωτεΪνες
για χοιρίδια με άριστη υγεία και
ανάπτυξη

6.80
6.75
6.70
6.65
6.60
6.55
6.50
6.45
6.40
6.35
6.30
6.25

+ 267 gr/d
6.73

+ 165gr/d
+ 89 gr/d

6.60

6.54
6.45

6.46

6.43

Γάλα + στερεά Γάλα + υγρής μορφής
τροφή εθισμού
τροφή εθισμού

Pigger cream

 Σωματικό βάρος στον απογαλακτισμό (21 ημέρες)
 Σωματικό βάρος 1 εβδομάδα μετά τον απογαλακτισμό
Πηγή: Κλινική μελέτη, Βέλγιο 2016

Συσκευασία

Εφαρμογή

Το Pigger Cream είναι συσκευασμένο σε Bag-in-Box:
μια πλαστική σακούλα κενού μέσα σε ένα κουτί από
χαρτόνι. Η πλαστική σακούλα κενού προστατεύει
εξωτερικά το προϊόν. Μια κάνουλα (βανάκι) της
χάρτινης συσκευασίας επιτρέπει το γάλα να
λαμβάνεται είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα. Το μέγεθος
της συσκευασίας ποικίλλει ανάλογα με την μέθοδο
εφαρμογής. Το Pigger Cream μπορεί να εφαρμοστεί
σε όλες τις μεθόδους εφαρμογής - τροφοδοσίας
(χειροκίνητο, αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας και
Pigger Feeder τροφοδότης), καθώς είναι ένα φυσικό
προϊόν με ιξώδες παρόμοιο με αυτό του γάλακτος.

Η επιτυχία του προγράμματος διατροφής Pigger
καθορίζεται από το συνδυασμό του προϊόντος
και την ορθή εφαρμογή. Δείτε παρακάτω τις
εφαρμογές για τα προϊόντα Pigger υγρής μορφής.

Σωματικό βάρος
τοκετοομάδας

14.8

+ 0.8

14.6

14.54

14.4

110
108
106

14.2

104

14.0

102
100

13.8
13.6

13.73

98

13.4

96

13.2

94

Απογαλακτισμένα
χοιρίδια / τοκετό

500

107.52

400

+ 77

450
350
300

10 kg.

15 kg.

20 kg.

Pigger
Big Box

429
352

250
200

Απογαλακτισμένα
χοιρίδια / τοκετό

10 kg
15 kg

2 κελιά
τοκετού

Αυτόματα

Θάλαμος Εγχειρίδιο
τοκετού

Κατανάλωση στερεάς
τροφής ανά χοιρίδιο

+ 7.3

100.18

Pigger
Feeder

Pigger
20 kg
Farrowing
Box

Συνολικά καλύτερη απόδοση με Pigger Cream
Απογαλακτισμένα
χοιρίδια ανά τοκετό

Έφαρμογή

150
100
50

250 kg Τοποθε- Απλή αποθήκευση
625 kg τείται
1.250 kg κεντρικά,
ενδιάμεσα των
κελιών

0

Κατανάλωση στερεάς
τροφής

 Ομάδα μαρτύρων
 Ομάδα Pigger Cream
Πηγή: Κλινική μελέτη, Ολλανδία 2016

1.250 kg.

625 kg.

250 kg.

Pigger Provenient
Σταθερή ανάπτυξη μετά τον απογαλακτισμό

Προϊόντα
Pigger στερεάς
μορφής

Pigger Peak
Έξασφαλίζει μέγιστες αποδόσεις κατά
τη διάρκεια της περιόδου γαλουχίας
Το Pigger Peak είναι ένα εξαιρετικής
ποιότητας στερεά τροφή, που βασίζεται στην
υψηλή περιεκτικότητα σε συστατικά από τη
γαλακτοβιομηχανία επεξεργασίας αγελαδινού
γάλακτος, ώστε να εξασφαλίζεται η ίδια αντίληψη
της γεύσης, όπως στο Pigger Cream. Ενθαρρύνει
τα χοιρίδια να τρώνε γρηγορότερα και μειώνει την
άρνηση κατανάλωσης στερεάς τροφής. Επιπλέον,
η υψηλή ποιότητα πρωτεΐνης που περιέχει,
συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της
πέψης και παρέχει στα χοιρίδια τα επιπλέον
θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται πριν και μετά
τον απογαλακτισμό, με αποτέλεσμα τα χοιρίδια να
διατηρούν υψηλό επίπεδο υγείας και να εμφανίζουν
υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.

Το Pigger Provenient είναι καλής ποιότητας
στερεά τροφή, που περιέχει συστατικά από τη
γαλακτοβιομηχανία επεξεργασίας αγελαδινού
γάλακτος, ώστε να εξασφαλίζεται η ίδια αντίληψη της
γεύσης, όπως το Pigger Cream. Το Pigger Provenient
παρέχει μια σταθερή μετάβαση από την περίοδο πριν
τον απογαλακτισμό έως την περίοδο της ανάπτυξης.
Υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη του γαστρεντερικού
συστήματος, με αποτέλεσμα την υψηλή πρόσληψη
τροφής από τα χοιρίδια.

Χαρακτηριστικά του Pigger Provenient
• Παρόμοια οσμή / γεύση, όπως το Pigger Cream
• Με ειδικές φυτικές ίνες
• Επιλεγμένοι υδατάνθρακες

Οφέλη του Pigger Provenient
• Σταθερή μετάβαση στην περίοδο της ανάπτυξης /
προπάχυνσης
• Αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις του
διατροφικού στρες μετά τον απογαλακτισμό
• Σταδιακή πρόσληψη τροφής μετά τον
απογαλακτισμό

Χαρακτηριστικά του Pigger Peak
• Ίδια οσμή και της γεύση, λόγω της προσθήκης
του Pigger Cream
• Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες
• Επιλογή εξαιρετικά εύπεπτων συστατικών

Οφέλη του Pigger Peak
• Όμαλή μετάβαση στη στερεά τροφή
• Μειώση της άρνησης τροφής
• Μεγιστοποίηση του ρυθμού ανάπτυξης

Κατανάλωση στερεάς
τροφής ανά χοιρίδιο

Υψηλότερη κατανάλωση τροφής με συνδυασμό
Pigger Cream και Pigger Peak

Έπιτρέπει την ομαλή μετάβαση από στερεάς
μορφής τροφή Pigger σε άλλες στερεές τροφές
Το Pigger Plug είναι ένα συμπύκνωμα για την παραγωγή
τελικού φυράματος των χοιριδίων και αποτελεί μια άριστη
επιλογή για συνέχιση του προγράμματος διατροφής
Pigger, η σύνθεση του οποίου ενισχύει την περαιτέρω
ανάπτυξη των χοιριδίων. Επιπλέον, εξασφαλίζει την ίδια
αντίληψη οσμής και γεύσης για μια ομαλή μετάβαση από
τη διατροφή Pigger σε άλλες στερεές τροφές.

Χαρακτηριστικά του Pigger Plug
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Κατανάλωση γάλακτος
Φάση 1
(gr στερεάς τροφής / (gr/χοιρίδιο)
χοιρίδιο)
 Ομάδα μαρτύρων
 Ομάδα με προγράμμα διατροφής Pigger
Πηγή: Κλινική μελέτη, Ολλανδία 2016

• Παρόμοια οσμή και γεύση
• Ιδια πρόσθετα, όπως στα υπόλοιπα προϊόντα Pigger
• Δυνατότητα ανάμιξης με άλλες στερεές τροφές

Συνολικά
(gr/χοιρίδιο)

• Επιμηκύνει το οφέλη του προγράμματος διατροφής
Pigger για την περαιτέρω ανάπτυξη των χοιριδίων
• Ενθαρρύνει την κατανάλωση τροφής
• Διεγείρει την περαιτέρω ανάπτυξη

Πρόγραμμα
διατροφής
Pigger
Πρόγραμμα διατροφής Pigger
Υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης μετά
τον απογαλακτισμό
Όι αλλαγές στο γενετικό δυναμικό των χοίρων
συνοδεύονται από σημαντική αύξηση του
αριθμού των γεννηθέντων χοιριδίων (αύξηση
πολυδυμίας) σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο,
αναδεικνύεται η πρόκληση της υποστήριξης των
ελιπποβαρών χοιριδίων και η εξισορρόπηση
της ανομοιομορφίας των χοιριδίων εντός
των τοκετοομάδων. Όι αλλαγές στο γενετικό
δυναμικό των χοίρων συνοδεύονται από
σημαντική αύξηση του αριθμού των γεννηθέντων
χοιριδίων (αύξηση πολυδυμίας) σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ωστόσο, αναδεικνύεται η πρόκληση της
υποστήριξης των ελλιποβαρών χοιριδίων και η
εξισορρόπηση της ανομοιομορφίας των χοιριδίων
εντός των τοκετοομάδων.
• Βελτιώνει την ομοιομορφία της τοκετοομάδας
• Περισσότερα απογαλακτισμένα χοιρίδια /
χοιρομητέρα
• Αυξάνει την κατανάλωση τροφής μετά τον
απογαλακτισμό

Όι διατροφικές ανάγκες των χοιριδίων διαφέρουν
ανάλογα με την ηλικία τους και πρέπει να
υποστηρίζεται η μετάβαση τςη διατροφής τους
στο επόμενο στάδιο. Όι διατροφικές ανάγκες των
χοιριδίων διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία τους
και πρέπει να υποστηρίζεται η μετάβαση της
διατροφής τους στο επόμενο στάδιο. Όι στερεές

Το πρόγραμμα διατροφής Pigger
αυξάνει το σωματικό βάρος της
τοκετοομάδας στον απογαλακτισμό
Κατανάλωση τροφής
ανά χοιρίδιο
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10.0

Πρόγραμμα διατροφής Pigger

τροφές Pigger διαθέτουν την ίδια την αντίληψη
της γεύσης, η οποία ενθαρρύνει τα χοιρίδια να
τρώνε σταδιακά. Λόγω της κατανάλωσης τροφής
πριν τον απογαλακτισμό, το γαστρεντερικό
σύστημα των χοιριδίων προετοιμάζεται για
την πέψη τροφής, έτσι ώστε να αποτρέπεται
η μειωμένη κατανάλωση στερεάς τροφής
μετά τον απογαλακτισμό και να αξιοποιείται
αποτελεσματικότερα από τα χοιρίδια.
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Μεθοδολογία προγράμματος διατροφής
Pigger Cream

2.0
0.0

Σωματικό βάρος
στον απογαλακτισμό

Απογαλακτισμένα
χοιρίδια/τοκετό

Γέννηση

 Ομάδα μαρτύρων με στερεά τροφή εθισμού
 Πρόγραμμα διατροφής Pigger
Πηγή: Κλινική μελέτη, Ιρλανδία 2016

Pigger Peak
Ημέρα 14

Pigger Cream
Γέννηση

Απογαλακτισμός
21 ημερών

Pigger Provenient
Ημέρα 24

Pigger Peak
Ημέρα 14

Απογαλακτισμός
21 ημερών

Απογαλακτισμός
27 ημερών

Ημέρα 42

Pigger Plug
Ημέρα 24

Απογαλακτισμός
27 ημερών

Ημέρα 42

