TRANSITION FEEDER
Pro maximální příjem krmiva po odstavu
TRANSITION FEEDER:
Slouží pro: 
•P
 ostupný přechod z mateřského mléka na suché nebo
vlhčené krmivo tím, že poskytuje selatům malá množství
čerstvého kašovité stravy.
•P
 ostupný přechod z pravidelného sání mateřského mléka
na adlibitní krmení bez průjmů

Zlepšuje denní příjem krmiva
po odstavu s výsledkem:
• Snížení stresu při odstavu
• Snížení rizika střevních problémů a průjmů po odstavu
•Z
 lepšení uniformity skupin selat v prvních 14 dnech po
odstavu
• Zlepšení celoživotní užitkovosti

Výhody:
• Homogenní rozmíchání krmné směsi
• Vždy čerstvé krmivo v malé dávce
• Nastavitelný poměr voda:sušina
• Akustický signál při spouštění krmiva
• Verze s teplou vodou k dispozici
• Až 45 selat od 4 dnů věku do cca 15 kg

Distribuci a servis zajišuje:
Profivit, spol. s r . o .
Svijany 76, 463 46 Příšovice
Czech republic

tel.: +420 482 323 589
fax: +420 482 728 156
m: +420 607 241 797

e-mail: profivit@profivit.cz
www.profivit.cz

MILKIWEAN FEEDER
Řešení pro dělený odstav
Kombinace nižší produkce mléka a zvyšujícího se počtu živě narozených selat vede u moderních typů
prasnic k vyššímu úhynu selat a jejich nevyrovnanosti při odstavu. Malá selata mají většinou nízký
příjem krmiva po odstavu, což má negativní vliv na nemocnost, imunitu a celoživotní užitkovost.

MILKIWEAN FEEDER
je adaptován na krmení malých selat cca od 2,5 kg ž. hm.
V kombinaci s Babymilkem a Milkiweanem Precoce

Nabízí řešení pro: 
• selata bez matky
• dělený odstav při početných vrzích
Dochází k napodobení přirozeného chování selat
u struku tím, že se dávkují malá množství v pravidelných
intervalech. Díky tomu nedochází k trávicím potížím malých
selat a selata přirozeně rozvíjí svůj trávicí trakt. Hmotnost selat
se zvyšuje a jsou adaptovány na příjem krmiva po odstavu.

Vlastnosti:
• Homogenní míchání krmiva
• Pro mléčnou náhražku i sypkou směs
• Vždy čerstvé TEPLÉ krmivo
• Volitelné intervaly zakrmování
• Nastavitelný poměr voda : krmivo
• Teplá voda
• pro 45 selat od 4. dne věku až do 15 kg

Kontakt
Profivit, spol. s r . o .
Svijany 76, 463 46 Příšovice
Czech republic

tel.: +420 482 323 589
fax: +420 482 728 156
m: +420 607 241 797

e-mail: profivit@profivit.cz
www.profivit.cz

