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A sertéstenyésztésben a szaporodásbiológiai ered-

mények elsődlegesen befolyásolják a telep termelé-

si mutatóit és gazdasági eredményességét. Ezek az  

eredmények pedig legjobban a fiaztatóban megszü-

letett és választásig felnevelt malacok számában 

mérhetők.

Ebből kifolyólag a sertéstenyésztés legin-
tenzívebb és legnagyobb figyelmet igénylő 
területe egyértelműen a FIAZTATÓ.

Mi, az Agrofeed Kft. szakemberei tisztában va-

gyunk azzal, hogy az elsődleges cél a tenyészkocák 

optimális takarmányozása:

egyrészt a vemhesség alatt - biztosítva ezzel az  

optimális kondíciót, a vehemnövekedést, valamint a 

felkészülést a fialásra és a tejtermelés beindulására,

másrészt a laktáció alatt – elérve és fenntartva a ma-

lacok növekedéséhez szükséges maximális tejter-

melést, ugyanakkor elkerülve a jelentős hátszalonna 

és izomtömeg vesztést, aminek óriási jelentősége 

lesz a választást követő vemhesülésre, a következő 

ciklus malacszámára és életképességére.

A modern, szapora genetikák azonban megtanítot-

tak minket, hogy a bennük rejlő potenciál maximális 

kiaknázásához bizony szükség van ennél többre is.

Ebben az ismertetőben összegyűjtöttük mindazt a 

hasznos, sőt nélkülözhetetlen kiegészítőt, melyek 

bizonyítottan a leghatásosabb FIAZTATÓI MEGOL-

DÁST jelentik a feltelepítéstől egészen a választásig.

Komplex megközelítést alkalmazunk, melyek mind 

a kocát, mind a malacokat támogatják. 

HASZNÁLATUKKAL:

 nő az élve születés és malac életképesség, 

 tökéletesedik az újszülött malacokról  
 való gondoskodás, 

 garantált a maximális malac növekedés, 

 ezáltal javul a választási malacszám és súly,

 koca élettani folyamataira gyakorolt kedvező  
 hatása pedig megjelenik a következő ciklus  
 eredményeiben is.
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Tabletta formájában adagolható kiegészítő, mely a fialást megelőző időszakban  
fokozza a placentán keresztüli tápanyagellátást, ezáltal nagymértékben javul  
a malacok növekedése, energiaellátottsága és vitalitása. Ennek köszönhetően na-
gyobb és életképesebb malacok születnek, és csökken a halvaszületés. Hozzájárul 
a problémamentes fialási folyamathoz, és a tejtermelés gyorsabb beindulásához.

Adagolása: napi 1 tabletta fialás előtt 5. naptól, fialás után 1. napig  
(összesen 7 tabletta)

A laktáció végén sok koca szenved energiahiánytól, ami hátszalonna és izomtö-
meg vesztésben, és jelentős anyagcsere stresszben nyilvánul meg. Holott a koca 
egészségi - és anyagcsere állapota alapvetően meghatározza a petesejtek érését, 
az ovulációt, ezáltal a fejlődésnek induló embriók számát és életképességét. A Li-
anol Ferti egy különleges, tabletta formájú kiegészítő, mely pozitív hatással van 
az anyagcserére és a hormonális egyensúlyra. Támogatja a petesejtek érési folya-
matát, ezáltal az ivarzás hamarabb jelentkezik és látványosabb. Alkalmazásával 
emelkedik a vemhesülési és fialási%, valamint a malacszám, és jelentősen csök-
kenthető az évszakhatás. 

Adagolása: Süldőknél a ciklusblokád szinkronizáció után 5 napig, napi 1 tabletta. 
Kocák esetében választás előtt 2-3 naptól választás után 2-3 napig, napi 1 tabletta. 
Szükséges mennyiség: 5-7 tabletta / koca

Gyanta nélküli fenyőfa funkcionális rostjaiból, speciális eljárással készült  
természetes, finom puha malacpanír, mely a különleges hőkezelésnek köszönhető-
en tökéletesen biztonságos és toxinmentes. Kiváló vízfelvevő képességű, ezért ha-
tékonyan szárítja fel az újszülött malacokat és tartja szárazon az alom padozatát.  
A gyorsan felszáradt malacok életképessége és kolosztrum felvétele javul.

Egy kiváló kiegészítő, mely gyorsan hasznosuló energia tartalmának, biológi-
ailag értékes fehérje -, vitamin - és halolaj tartalmának köszönhetően a tran-
zíciós időszakban hozzájárul az intenzív vehemnövekedéshez, fokozza a ma-
lac életképességet, elősegíti a gyors és problémamentes fialási folyamatot és  
az optimális tejtermelés beindulását. Szerves sav komponensének köszönhe-
tően pedig támogatja a koca egészséges bélműködését és a szülőcsatornában 
is megjelenő antibakteriális hatása miatt fokozza a fialás körüli higiéniát!

Adagolása: fialás előtt 5-7 naptól, fialás után 2-3 napig,  
350g/koca/nap mennyiségben!

Kiváló flushing takarmánykiegészítő, mely a választás előtti és azt követő időszak-
ban hozzájárul az intenzív takarmányfelvételhez, javuló testtömeg gyarapodás-
hoz. Támogatja az immunrendszert, csökkenti az oxidatív stressz káros hatásait. 
Hatására javulnak a vemhesülési- és szaporodásbiológiai mutatók, gyorsabban  
és kifejezettebben jelentkeznek az ivarzási tünetek. Nélkülözhetetlen kiegészítője  
a tenyészállatok takarmányozásának a termelési eremények maximalizálása  
érdekében, genetikától függetlenül.

Adagolása: szoptatás alatt a flushing időszak kezdetétől (választás előtt 5-8. nap-
tól), top dressing ajánlott adagolni 0,35 kg/koca/nap mennyiségben.

PIGIPRO 1 MILK CARE + PIGIPRO 2 MILK WEAN

A modern, szapora genetikák esetében ma már szinte elképzelhetetlen a fiaztatói 
malacnevelés kiegészítő tejitatás nélkül. A csecsszám feletti malacoknak csak így 
biztosítható az életben maradás, csökkenthető vele a dajkakocák száma és akár 
koca nélküli malacnevelésre, vagy korai választásra is lehetőséget biztosít. Alkal-
mazásával kocánként több malacot tudunk választani, nagyban javul a választási 
malacméret, nagyobbak és homogénebbek az almok. Ezen kívül a kiegészítő tejita-
tás mérsékli a koca hátszalonna és izomtömeg veszteségét, ezért közvetve pozití-
van hat a következő ciklus szaporodásbiológiai eredményeire. 

Adagolása: 150 g tejport 1 liter 40 °C-os vízben felkeverni. Kiválóan oldódik és 
könnyen használható akár manuális, akár automata tejitató rendszerekben.

Kiváló alomkondícionáló és malacszárító por. A fialást megelőzően a kutrica 
padozatát felhintve, illetve a fialás közben a frissen született malacokra szór-
va hatékonyan szárítja fel őket. Ennek köszönhetően kevesebb hőt veszíte-
nek, a malacok életerősebbek, hamarabb megtalálják a csecset, és veszik fel 
a nélkülözhetetlen tápanyagokat és immunanyagokat. Ezáltal alacsonyabb 
elhullásból és satnyaságból eredő kiesést eredményez. Az egész laktáció so-
rán érdemes használni alomfertőtlenítő, szárító és kiváló ammónia megkötő  
képessége miatt.

1. NAP

Elsősorban a szuperszapora genetikák esetében javasolt, ahol a nagy almok 
miatt jelentősen csökken a malacok születéskori mérete. A Lianol Colostro 
közvetlenül a születés után adagolva gyorsan hasznosuló energiát és extra im-
munitást biztosít a malacoknak. Ezáltal pozitív hatással van a malacok túlélési 
esélyeire és egészségére, támogatja az emésztőrendszer fejlődését és érését, 
illetve a malacok növekedését.

Adagolása: közvetlenül születést követően 2 ml/malac  

1-7. NAP

A Lianol Basdiar egy egyedülálló takarmánykiegészítő fiatal, néhány napos mala-
cok számára. Speciális összetevőinek köszönhetően – mint algák, agyagásványok, 
élesztő probiotikum és prebiotikus hatású zsírsavak – megteremti a megfelelő bé-
legészségi állapotot és megakadályozza a nem fertőző típusú hasmenés kialaku-
lását.  Az oldat adagolásával egyszerűen elkerülhető az újszülött malacok dehidra-
tálódása, nagyban javul a malacok vitalitása, ezáltal nő a túlélési arány, csökken a 
fiaztatói elhullás. A Lianol Basdiar javítja az emésztés hatékonyságát és hozzájárul 
a belek egészséges és gyors fejlődéséhez.

Adagolása: 10%-os hígítási arányban (tehát 10 l langyos vízhez 1kg Basdiar port 
keverve) az első napi adag 200 ml/alom, majd folyamatos mennyiség növeléssel  
a hetedik napra elérjük az 800-1000 ml/alom mennyiséget. 
Szükséges mennyiség: 350-400 g Basdiar/alom/7 nap

HATÉKONY FIAZTATÓ MEGOLDÁSOK

PIGIZEL-T

VIVAOXI
LACTO

VIVAOXI
FERTI

www.agrofeed.hu

 


