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SOSO nas

▪ Firma powstała w 2000 roku 
▪ Produkujemy specjalistyczne pasze uzupełniające 

i dodatki do pasz 
▪ Zakład produkcyjny z certyfikatami: GMP+, 

HACCP 
▪ Obsługujemy głownie rynek hodowli świń i drobiu 
▪ Sprzedajemy w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Litwie, 

Danii
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SOSSkład

m.p.u. SOS

Suszona rozpyłowo  
plazma krwii

T2 Deksturat pszenny
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SOSKorzyści

Korzyści wynikające  
ze stosowania plazmy 
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SOSIgG w surowicy prosiąt

(Frenyo i wsp. 1981)

Koncentracja IgG w surowicy krwi prosiąt od urodzenia [mg/dL]
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SOSBiałka funkcjonalne plazmy

• Białko = źródło 
aminokwasów w 
żywieniu 

• Białka Funkcjonalne = 
aktywność biologiczna 
poza wartością 
żywieniową 

• Białka Funkcjonalne 
utrzymują normalne 
funkcje przewodu 
pokarmowego i wspierają 
zdrowie zwierząt
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SOSPlazma a TNF-α w mukozie

• 5% dodatek plazmy 
zmniejszał pro-
zapalną cytokinę TNF-
α wywołaną 
odsadzeniem, podczas 
gdy 2.5% dodatek nie 
miał wpływu TN
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* = P < 0.05, n = 8 pigs/trt

Peace et al., 2010, Proc. AASV, pp. 65-66

SDPP – suszona rozpyłowo plazma 
Days Post –weaning – dni po odsadzeniu
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SOSKorzyści

Korzyści wynikające  
ze stosowania  
T2 deksturatu  

pszennego 
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SOSAktywność enzymów

Aktywność enzymów układu pokarmowego prosiąt
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SOSKwas glutaminowy (glutamina)

- preferowana substancja zaopatrujących enterocyty nabłonka jelit w 
energię  

- poprawia strukturę nabłonka, wzrost kosmków jelitowych i 
wchłanianie składników odżywczych  

- zmniejsza ekspresję genów odpowiedzialnych za aktywację układu 
immunologicznego i stres oksydacyjny 

- zwiększa ekspresje genów niezbędnych dla wzrostu komórek i 
usuwania oksydantów 

- jelito cienkie jest głównym miejscem metabolizmu glutaminy i 
syntezy nukleotydów puryny i pirymidyny jak również 
antyoksydantu – glutationu  

- glutamina jest uważana za aminokwas niezbędny w 
diecie odsadzanych prosiąt. (E.Hanczakowska, B.Niwińska, A.Anim.Sci. 
2013)
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SOSZalety SOS - wysoki index GI

• Zwiększone wydzielanie insuliny obserwowane po spożyciu diety o 
wysokim Indeksie Glikemicznym (GI) prowadzi w rezultacie do 
szybkiego rozkładu wchłoniętej glukozy, co z kolei zwiększa symptomy 
głodu i sprzyja zwiększaniu masy ciała i tłuszczu zapasowego (Ludwig, 
2002; Aston, 2006). 

• Zapoczątkowanie pobierania karmy jest pozytywnie skorelowane z GI - 
Mateos (Madrid) i Solae (IRTA)). 

• W badaniach Menoyo et al. (2011) na prosiętach, zboża 
o wysokim GI powodowały zwiększone wydzielanie 
insuliny i poprawę pobierania karmy o 13,8%. 
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SOSZalety SOS - wysoki wsp. K 

• Duża szybkość trawienia skrobi (współczynnik K) umożliwia bardziej 
efektywne trawienie skrobi i może minimalizować ilość niestrawionej 
paszy na końcu jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego(Al-Rabadi et 
al., 2011) 

• Wysoki współczynnik K zwiększa pobieranie karmy poprzez unikanie 
mechanizmu „hamowania jelitowego”(Black et al., 2009).  

• Wysoki współczynnik K zmniejsza fermentację skrobi w jelitach 
ograniczając wydalanie niestrawionego białka biomasy 
mikrobiologicznej (Sun et al., 2006). 
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SOSZalety SOS - wysoki wsp. K 

k - NP.
k - HP

NP – surowe 
HP – po obróbce cieplnej

Charakterystyka współczynnika hydrolizy skrobi zbóż - K
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SOSGI i wsp. K deksturatu 

Indeks glikemiczny (GI):*   
• Deksturat               = 108 
• ekstrudowana mąka ryżowa   = 107 
• pieczywo pszenne jako standard  = 100 
• ekstrudowana pszenica   = 77 
• surowa mąka pszenna   = 65 
  

Współczynnik trawienia K:*  
• ekstrudowana mąka ryżowa   = 0.182/min 
• Deksturat                                                  = 0.175/min 
• surowa mąka pszenna   = 0.065/min 

 

*Dane dla pieczywa pszennego, ekstrudowanej maki ryzowej, ekstrudowanej pszenicy oraz surowej maki pszennej oparte na publikacji 
Guiberti et al. (2012)
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SOSIlość odsadzanych prosiąt
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SOSMasa odsadzanych prosiąt
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Rozkład masy odsadzanych prosiąt w 21 dniu życia:
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SOSPobór paszy przez prosięta

Masa ciała,     
(kg)

Pobranie paszy, g/dzień

  Wynikające z 
potrzeb 

pokarmowych

Wynikające z 
pojemności 
przewodu 

pokarmowego

W praktyce

5 375 350 <100
10 750 700 400

 (Whittemore 1998)
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SOSPrzyrosty masy ciała

Wiek (dni) Masa ciała (kg)
             21 6.3 5.9 5.5 5.0 4.8

             56 22.8 20.9 20.0 18.8 17.5

             77 34.7 32.3 30.6 28.7 27.2

           112 68.3 64.5 61.3 57.3 53.7

           140 103.7 99.6 95.1 89.1 82.2

Przyrosty masy ciała, g/d 818 787 753 707 650

Końcowa masa ciała, kg 117.3 116.2 117.1 117.4 117.2

Wiek sprzedaży (tygodnie) 21 22 23 24 25

Krzysztof Lipiński, 2012
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SOSSOS - wymierne korzyści

- W wieku 35 dni prosięta odsadzane w masie > 6kg podwajają swoją 
masę ciała i osiągają masę około 12 kg. 

- Aby w wieku 35 dni osiągnąć masę  około 12 kg prosięta odsadzane 
w masie  <5kg muszą potroić swoją masę ciała. 

Czy to możliwe? 
TAK - jest to możliwe przy wykorzystaniu karmy 
uzupełniającej SOS dla prosiąt
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SOSSOS a mleko lochy

Komponent
SOS dla prosiąt 

1:4 z wodą Mleko lochy

Sucha masa 18.6 18.7

Białko 5.1 5.5

Azot niebiałkowy 0.0 0.3

Laktoza 0.0 5.3

Malto-dextryny 13.1 0.0

Tłuszcz 0.4 7.6

Popiół 0.6 0.9

[g/100g]
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SOSPodawanie SOS

• SOS po zmieszaniu z wodą tworzy kleik gotowy do 
skarmiania jako zamiennik mleka lochy 

• 1 część SOS dla prosiąt dosypana do 4 części wody, po 
zamieszaniu tworzy gęsty kleik porównywalny z mlekiem 
lochy 

• Zmniejszenie ilości wody pozwala uzyskać pastę nie 
wylewającą się z koryta lub karmidła
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SOS
• SOS należy podawać prosiętom przy losze od pierwszego 

dnia życia w postaci proszku lub kleiku 

• Kleik SOS można również podawać prosiętom z 
niedowagą zebranym w oddzielnym kojcu przez dwa 
tygodnie po odsadzeniu aby zapobiec zróżnicowaniu 
masy miotu i zwiększyć przyrosty minusów wariantów 

• SOS można podawać wszystkim prosiętom w ilości 20% 
masy startera

Podawanie SOS
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SOS
Pobór m.p.u. SOS: 

- Zużycie SOS dla prosiąt  wynosi od kilkunastu gramów w 
pierwszych dniach życia do około 100g/sztukę/dzień  na 
początku 3-ciego tygodnia życia  
- Wzrasta do 300g/sztukę/dzień w 6-tym tygodniu życia 
prosiąt  
- Kleik SOS dla prosiąt należy skarmiać „ad libitum” (do woli) 
- co najmniej w dwóch karmieniach dziennie.  

W trakcie podawania mieszanki paszowej uzupełniającej „SOS” prosięta powinny 
mieć jednocześnie nieograniczony dostęp do wody i mieszanki paszowej 
pełnoporcjowej. 

Podawanie SOS
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SOSPodsumowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:  
Skład: plazma wieprzowa, białka pszeniczne, dekstrynizowana skrobia. 
Postać: sypki proszek. Zapach: typowy dla gotowej i suszonej skrobi oraz 
suszonej rozpyłowo plazmy krwi świńskiej. Smak: typowy dla suszonej skrobi i 
plazmy krwi świńskiej. Kolor: beżowy; Wilgotność:<10%; Lizyna:>1,5%.  
Węglowodany:>60%; Białko:>25%; Popiół:<3%. Tłuszcz:>1%; Energia:
15,39MJ.  

Koszt 1 litra kleiku zawierającego 
aktywne immunologicznie białka plazmy 
krwi świńskiej wynosi tyle ile litr mleka 
krowy w sklepie!!!
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SOSPodsumowanie

 SOS to m.p.u. podawana w postaci kleiku z wodą do 
picia. 

Pomoc dla wszystkich prosiąt wysokiego ryzyka!!! 
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tel./fax: +48 61 29 20 353  

agraid@agraid.pl  
ul. Łukasza Górki 39  

64-500 Szamotuły, Polska 

www.agraid.pl


