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- Firma VIPROMIN jest spółką opartą w 100% na polskim kapitale.

- Cała kadra pracownicza to osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu w żywieniu 
zwierząt.

- W procesie tworzenia oferty priorytetem były konsultacje z naszymi klientami, 
hodowcami oraz partnerami handlowymi.

- Elastyczność – uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego klienta.

Najważniejsze dla nas jest doradztwo udzielane Państwu w zakresie 
żywienia zwierząt, prowadzenie gospodarstwa oraz oferowanie 

produktów najwyższej jakości!
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Wpływ mikronizowanych
surowców na jakość 

żywienia prosiąt. 
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Dokarmianie osesków

 Im szybciej tym lepiej!

 Przygotowanie układu pokarmowego do trawienia paszy stałej – skrobia. 

 Nawet wysoko mleczna locha w tym czasie nie wystarcza!

 Ekspozycja pierwszej paszy w suchym miejscu ( jaskrawe kolory dokarmiaczy )

 Pasza zawsze świeża ( Lucky Power )
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Moment odsadzenia

 Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej ( Dyrektywa Rady 2001/88/EC z dn. 23 października 2001) 
zezwalają na odsadzenie prosiąt nie wcześniej niż po trzech tygodniach życia.

 W polskich warunkach odsadzenie prosiąt dokonuje się miedzy 28 a 42 dniem po porodzie. 

 Nieograniczony dostęp do łatwostrawnej paszy

 Nieograniczony dostęp do wody – 1 podejście na 10 sztuk.

 Optymalny mikroklimat w odchowalni ( wentylacja, temperatura, wilgotność )
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Proces mikronizacji

 Innowacyjna metoda wykorzystywana w żywieniu zwierząt ( do tej pory tylko dział spożywczy );

 Działanie promieni podczerwieni o długości fali 1,8-3,4 µm

 Proces HTST ( high temperature – short time );

 Podgrzewanie przez 50 - 90 sekund do wysokiej temperatury;

 Temperatura dochodzi do 130 st. C i szybkie schłodzenie.
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Zalety procesu mikronizacji

 Lepsza smakowitość = wyższe pobranie paszy przez prosięta;

 Zwiększona energetyczność mikronizowanych produktów.

 Zwiększenie strawności i pełna żelatynizacja skrobi;

 Obniżenie poziomu substancji antyżywieniowych;

 Poprawa tempa przyrostu młodych zwierząt;

 Zwiększona ilość białka strawnego;
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Elastyczne rozwiązania - Vipromin

Pasza pełnoporcjowa

* Pre-Prestarter LUCKY
* Prestarter PIGLET SILVER
* Prestarter PIGLET PLATINUM

 Udział zbóż mikronizowanych sięgający do 50 %;

 Zawierają: probiotyk, zakwaszacz (kwas ortofosforowy, cytrynowy , benzoesowy, mlekowy, 
fumarowy), preparat wiążący mikotoksyny, immunoglobuliny oraz żywe drożdże;

 Pełen kompleks enzymatyczny (fitaza, beta - glukanaza, beta - ksylanaza, alfa - amylaza, celulaza, 
proteaza)
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Elastyczne rozwiązania – Vipromin cd.

Mieszanki paszowe uzupełniające

 VIPSUPPLEMENT VIP - 16/10 %  
 VIPROCON PLATINUM IMMUNO  - 25 %

Zawierają:

 Mikronizowane surowce;

 Łatwo strawne komponenty białkowe;

 Wysoki poziom laktozy;

 Dodatek przeciwciał (IgY) żółtka jaja kurzego;

 Pełen kompleks enzymatyczny (fitaza, beta-glukanaza, beta - ksylanaza, alfa –amylaza, celulaza, 
proteaza).
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Teoria a praktyka

 Do 50 % udziału w mieszankach typu pre-prestarter;

 Udział w mieszankach od 20% do 30 % w momencie odsadzenia;

 Rozwiązanie problemu – niskie pobranie paszy;

 Zapewnia wysokie bezpieczeństwo higieniczne mieszanek – sterylizacja;

 Inhibitor trypsyny w soi obniża się do 1,5 mg/ g  

 Zwiększona ilość białka strawnego.
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Zalety stosowania produktów Vipromin

 Wysoka strawność;

 Przygotowanie zdrowych prosiąt do dalszego odchowu;

 Wysokie przyrosty;

 Chętnie pobieranie przez prosięta;

 Wzmocniona odporność; 

 Ograniczenie występowania biegunek.
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PYTANIA ???
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