Szaporasági eredmények javítása
KOCÁNKÉNT ÉVENTE 1,3-AL TÖBB MALAC
A vemhesség, majd az intenzív tejtermelés
hatására számottevő mennyiségű ásványi anyag
ürül a koca szervezetéből, ugyanakkor a felvett
takarmányok természetes mikroelem-tartalma
évről évre csökken. A premixekben található
szokványos mikroelemek nem tudják ezt a
különbséget maradéktalanul ellensúlyozni.
Ezt az ellentmondást oldja fel a Koca Fertility Pak
speciális, jól hasznosuló, aminosavhoz kötött
mikroelemeinek segítségével.

Termék:

Koca Fertility Pak

Kinek ajánljuk?

Azoknak a telepeknek, ahol magas genetikai képességű állomány van,
ahol a kocáktól intenzív termelést, magas szaporulati eredményeket és
egészséges választott malacokat várnak el.
A modern intenzív fajták különösen igénylik a magas színvonalú ásványi
anyag ellátást.

Etetésének célja:
•
•
•
•
•

Fialásonként 0,3-0,5 darabbal több malac,
0,3-0,4 kg-al nagyobb választási súly,
Rövidül a választástól a az ivarzásig eltelt idő hossza,
Kevesebb a visszaivarzó koca, a csoportok ivarzása egyöntetűbb,
A kolosztrum immunglobulin-tartalmának emelkedése, erősebb
immunrendszer,
• Kisebb selejtezési kényszer,
• Lábvégek egészségi állapotának javítása (kevesebb sánta koca).

Költségek:
•

Koca Fertility Pak: 1,80 Ft/kg koca táp
összesen:
2160 Ft/koca/év

Árbevétel növekedés:
•

1,3 db-al több malac, 8kg-os választási
tömeggel számolva:
8.320Ft/koca /év

Extrák:
A jobb lábak, kevesebb sánta koca és jobb szaporulati eredmények miatt a hasznos élettartam megnő. Kevesebb lesz
a selejt koca és kevesebb süldő utánpótlásra lesz szükség (további, nehezen forintosítható előny).
A koca állományban nagyobb lesz a termelésük teljében lévő kocák aránya. Ebből következőleg a szaporulat és a
malacnevelő képesség a fentiekhez képest tovább nő.
A kanok különösen meghálálják a magasabb szintű ellátást.

Etetési javaslat:
Vemhes és szoptató koca tápba, valamint kanok takarmányába 2kg/tonna mennyiségben.
Folytatás

Magyarországi kísérleti eredmények

Paraméterek

Induló adat

Záró adat

Különbség

Vemhesülési %

84,1

86,4

2,3

Fialási %

82,8

84,7

1,9

Élve született malac, db/fialás

13,6

14,0

0,4 db több

Választott malac/koca/év

32,0

33,3

1,3 db több

Selejtezés az első 3 laktációban, %

32,19

24,58

24% csökkenés

Referenciák, gyakorlati tanácsok:
A Koca Fertility Pak felhasználásának leggyakoribb módja az, hogy a telep takarmánykeverő
üzemében, a tápgyártás során bedolgozásra kerül a koca és süldő takarmányokba, 2kg/tonna
mennyiségben.
A Koca Fertility Pak felhasználása úgy is lehetséges, hogy a premix forgalmazó teszi be az általa
gyártott premixbe. Ebben az esetben a sertéstelepnek külön kérnie kell a premix forgalmazót, hogy
ilyen premixet szállítson részükre.

Vizsgálta-e már Ön a kocái lábvég állapotát?
A Mikrotrade Kft. a tenyészállatok lábvég vizsgálatával feltérképezi az adott állomány
lábszerkezeti állapotát, feltárja a telepén megtalálható főbb terheltséget jelző kórképeket.

Mikrotrade Kft: tel: +3624 656 193. www.mikrotrade.hu

