
Rozwój genetyczny

Rezultaty  20 lat rozwoju genetycznego w Europie

• Wzrost mleczności loch tylko o 5%

• Wzrost plenności loch o 20%

– Średnia liczba prosiąt urodzonych w miocie 20 lat: 11,4

– Średnia liczba prosiąt urodzonych w miocie obecnie: 

13,3

• Spadek wagi noworodków z 1480g – 1360g

• Słaba kondycja prosiąt w licznych miotach



Więcej prosiąt ! 

Pewna ruja - mleczność loch –
kondycja prosiąt



OvuPig
MPU  flushing

Najważniejsze zalety:

• Stymulacja owulacji = terminowa ruja

• Zwiększenie liczby owulujących pęcherzyków = więcej prosiąt w 

każdym miocie

• Poprawa przeżywalności zarodków poprzez stworzenie lepszych 

warunków implantacji w błonie śluzowej macicy. 

Skład: Glukoza, Probiotyk, Żywe kultury drożdży, Witamina A, 

Witamina C, Witamina B2, Kwas foliowy, Kwas pantotenowy, Jod.

Dawkowanie: 300 g na lochę na dzień lub 50kg/t paszy

Czas podawania: od odsadzenia do wystąpienia rui (5-6 dni) 

TERMINOWA RUJA

Koszt na sztukę = 19 zł Koszt przyjazdu inseminatora = 50 zł



LochMilk
MPU  wpływająca na poprawę mleczności loch

POPRAWA 

MLECZNOŚCI

Najważniejsze zalety:

• znacznie poprawia mleczność loch

• przeciwdziała zaparciom determinującym gorączkę poporodową i 

obniżenie mleczności, a nawet bezmleczność

• minimalizuje ryzyko wystąpienia gorączki poporodowej

• wzmacnia odporność organizmu na zakażenia

• chroni przed skutkami stresu, który towarzyszy porodowi

Skład: Zioła, Probiotyk, sól glauberska, chelaty magnezu, żelaza, 

miedzi, cynku, Witaminy C, B2, E, A, D3.

Dawkowanie: 40g na lochę na dzień lub 5kg/t paszy

Czas podawania: 2 dni przed porodem do 5 dni przed odsadzeniem 

Koszt na sztukę = 27,00 zł Prosięta większe = 7%   (490gx10złx10 = 49 zł)



ProStrong D 
MPU dla prosiąt odsadzonych

ENERGIA Z 

WITAMINA D

Najważniejsze zalety:

• dostarcza energię łatwo przyswajalną prosiętom odsadzonym

• chroni przed biegunkami

• stabilizuje skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego

• minimalizuje ryzyko anemii prosiąt

• dostarcza prosiętom witaminę D, która jest niezbędna do 

prawidłowego rozwoju całego organizmu w okresie intensywnego 

wzrostu

Skład: Glukoza, Probiotyk, Żywe kultury drożdży, Witamina D, 

Witamina C, Beta-glukany.

Dawkowanie: roztwór 1:100, 500 ml/prosię/dzień 

Czas podawania: Preparat należy stosować po odsadzeniu przez 20 

dni
Koszt na sztukę = 1,59 zł 



preparat do suchej dezynfekcji

• Szerokie spektrum działania

• Ogranicza rozwój:

• bakterii

• wirusów

• grzybów

• Kokcydiów

• Poprawia mikroklimat

• Ogranicza emisję amoniaku

• Ogranicza ilość owadów

Produkt popierany przez PTNW

SUCHA 

DEZYNFEKCJA



Wybrane produkty JHJ
ALIOSEPT®

- zapobiega biegunce prosiąt w okresie 

okołoodsadzeniowym

SAMLACID®
- zakwaszacz do wody, zapobiega salmonelli

KANI-STOP®
- zapobiega i przeciwdziała kanibalizmowi świń

AMYTOX®
- ogranicza wchłanianie myktoksyn

BARACID®
- zakwaszacz do paszy

LAVIPAN®
- probiotyk, znacznie poprawia wyniki 

produkcyjne i działa detoksykacyjnie



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

ZAPRASZAM

DO WSPÓŁPRACY

Nowe atrakcyjne warunki współpracy 

z lekarzami weterynarii!!!

Anita Plich

+48 500 128 338


