PRESTARTER DLA PROSIĄT
na bazie gotowanych zbóż

Nowy prestarter WIGOR PREMIUM to najbardziej strawna pasza dla prosiąt. Podstawą są gotowane zboża,
co jest absolutną nowością na rynku. Parametry paszy, odpowiedni dobór i obróbka surowców, pozwala
uzyskać produkt bardzo wysokiej strawności i przyswajalności jakim jest WIGOR PREMIUM.

Co wyróżnia prestartery WIGOR PREMIUM na tle innych produktów w Polsce:
GOTOWANE ZBOŻA:
Dzięki specjalnemu procesowi hydrotermicznemu polegającemu na obróbce
uprzednio oczyszczonego i posortowanego ziarna, uzyskaliśmy uszlachetniony
surowiec o wysokiej strawności i przyswajalności składników pokarmowych.
Gotowanie zmienia strukturę glutenu i skrobi (tzw. kleikowanie skrobi), nie
zmienia natomiast struktury fizycznej zboża. Ponieważ układ pokarmowy prosiąt
nie wykorzystuje skrobi surowej, staje się ona balastem w jelitach i idealną
pożywką dla bakterii. Proces gotowania pozwala uzyskać jej najbardziej strawną
formę, rozpada się w jelitach na glukozę - cukier prosty, który zostaje wchłonięty
bezpośrednio do krwi. Poza tym gotowane surowce nie obciążają przewodu
pokarmowego i mają działanie prewencyjne w kierunku przeciwdziałaniu
biegunkom.

AMINOKWASY I ENZYMY:
Zastosowanie kompleksu aminokwasowego, w skład którego poza lizyną, metioniną, treoniną
i tryptofanem wchodzi również wyróżniająca nasz produkt walina, która bierze udział w budowie
mięśni jak również może być źródłem energii zwłaszcza podczas silnego stresu, sprawia
że dostarczamy prosiętom wszystkich niezbędnych składników. Dodatkowo pasze zawierają pełny
kompleks enzymatyczny: β-Ksylanaza, β-Glukanaza, α-Amylaza, Poligalakturonaza, aby zapewnić
prawidłowy rozwój młodych zwierząt.

BIAŁKO:
Podstawowym źródłem białka jest koncentrat białka sojowego, wysokiej jakości mączka rybna oraz serwatka. W pierwszych paszach stosujemy tylko składniki wysokiej
jakości i strawności, dzięki czemu możemy zapobiec stanom zapalnym przewodu pokarmowego i biegunkom.

WŁÓKNO:
Najlepsze źródło włókna dla prosiąt to płatkowany owies nagi powstały w procesie obróbki hydrotermicznej. Ma on działanie prewencyjne w kierunku biegunek
poprzez powstawanie „żelu’’ w jelitach. Uzupełnieniem są również jęczmień i susz jabłkowy, które poprawiają smakowitość i wykorzystanie paszy.

MIKROGRANULAT:
Presterter musi być miękki i elastyczny, a jednocześnie kruchy, co uzyskujemy dzięki granulacji niskotemperaturowej oraz odpowiedniej jakości tłuszczom. Tak uzyskana
granula nie kruszy się, jak również nie rani zwierząt, przez co jest chętnie pobierana.

EMULGOWANE TŁUSZCZE:
Trawienie tłuszczu w dwunastnicy poprzedzone jest jego emulgacją, czyli rozbiciem na tysiące maleńkich kropelek. Jest to konieczne, gdyż lipaza może działać tylko
na powierzchni kropli tłuszczu. Czynnikiem wywołującym emulgację jest żółć produkowana przez wątrobę. Dostarczając więc tłuszcz zemulgowany ułatwiamy proces
trawienia, a tym samym poprawiamy jego wykorzystanie.

Okres żywienia:
 Wigor 1 Premium – od 5-7 dnia życia do 4-5 dnia przed odsadzeniem
 Wigor 2 Premium – od 4-5 dnia przed odsadzeniem do 14 dnia po odsadzeniu
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naturalne przeciwciała IgY z żółtek jaj kurzych
wspierające odporność młodych zwierząt

Wigor Premium 1

Wigor Premium 2

od 4 dnia tuczu do 4-5 dnia
przed odsadzeniem

od 4-5 dnia przed odsadzeniem
do 14 dnia po odsadzeniu

Białko ogólne [%]

18,50

18,00

Olej i Tłuszcz sur. Max

7,5

5,50

Włókno max [%]

3

3,30

Lizyna [%]

1,5

1,40

Metionina [%]

0,47

0,48

Treonina [%]

0,97

0,87

Valina [%]

0,95

0,9

Tryptofan [%]

0,3

0,26

Energia [MJ]

14,50

13,88

Ca [%]

0,65

0,7

P [%]

0,6

0,6

Na [%]

0,25

0,25

Laktoza [%]

7

5

Wit. A [j.m.]

19.999

19.999

Wit. D3 I.E. [j.m]

2.000

2.000

Wit. E [mg/kg]

150

150

Wit. B1 [mg/kg]

1,35

1,35

Wit. B2 [mg/kg]

5,52

5,52

Wit. B6 [mg/kg]

2,76

2,76

Wit. B12 [μg/kg]

27

27

Wit. K3 [mg/kg]

1,75

1,75

β-Ksylanaza

+

+

β-Glukanaza

+

+

α-Amylaza

+

+

Poligalakturonaza

+

+

Treść katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
i ma charakter wyłącznie informacyjny.

