SUINE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIA ȘI NUTRIȚIA
ANIMALĂ IBNA BALOTEȘTI pune la dispoziția
beneficiarilor, contra cost, produse rezultate
din activitatea de cercetare-dezvoltare
derulată în institut. Aceste produse sunt
validate prin teste de nutriție pe suine, ținând
cont de informațiile științifice de ultimă oră și
sunt controlate din punct de vedere nutrițional
și al calității (IBNA având acreditare ISO 9001
si avizare ANSVSA).
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Nutrețurile combinate (NC) sunt amestecuri de
cereale, surse proteice (șroturi, etc),
macro-minerale (creta furajera, fosfat mono
sau dicalcic), sare, premix vitamino-mineral
specific etc, elaborate pentru diferite categorii
de suine, Aceste produse, fiind complete din
punct de vedere al aportului de nutrienți, se
administrează ca atare și asigură necesarul de
hrană pentru categoriile de porci cărora le sunt
destinate, NC-urile speciale se adresează
fermierilor care vor sa valorifice anumite furaje
achiziționate avantajos și vor sa obțină
produse animaliere cu caracteristici speciale
sau să îmbunătățească starea de sănătate a
suinelor.

Concentratele proteino-vitamino-minerale
(CPVM) sunt amestecuri de ingrediente furajere
(șrot soia, șrot floarea soarelui, mazăre etc,)
bogate in proteină, la care se adaugă vitamine și
minerale, astfel încât consumul CPVM conform
recomandărilor sa asigure necesarul de proteine,
vitamine și minerale al categoriilor de suine
cărora le sunt destinate. Aceste produse sunt
recomandate fermierilor care își pot procura/
cultiva singuri ingredientele energetice (porumb,
grâu, orz, etc), Prin respectarea instrucțiunilor de
pe ambalaj, aceștia pot asigura o furajare corectă
(pe baze științifice) pentru diferite categorii de
suine fără sa aibă nevoie de cunoștințe de
specialitate și pot obține maximul de spor permis
de condițiile de întreținere.

Premixurile vitamino minerale (ZOOFORT)
sunt amestecuri de vitamine si minerale pe
un suport de făinuri de cereale / șroturi, cu
o structură astfel elaborată încât, incluse in
rețete de hrană pentru porci de diverse
categorii (purcei, porci la îngrășat, vieri,
scroafe) să asigure necesarul de vitamine și
minerale pentru categoria respectivă.
Aceste produse sunt recomandate
fermierilor care își pot procura singuri atât
cerealele cât și nutrețurile proteice (șroturi,
etc,). La solicitare, structura acestor
produse poate fi adaptată pentru necesitați
particulare (ex, corectarea unor carențe în
vitamine, minerale).
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PRODUSE STANDARD
NUTREȚURI COMBINATE STANDARD
CONCENTRATE PROTEINO-VITAMINO-MINERALE STANDARD
PREMIXURI VITAMINO-MINERALE STANDARD
PRODUSE SPECIALE
PENTRU APLICAREA UNOR STRATEGII
DE FURAJARE PARTICULARE
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NUTREȚURI COMBINATE* (NC) PENTRU CREȘTEREA PORCILOR
*NC 0-1
Nutreț combinat pentru
purcei sugari și înțărcați
(6-9 săptămâni după
fătare)

*NC 0-2
Nutreț combinat pentru
tineret porcin 12-30 kg
(9-12 săptămâni după
fătare)

*NC 0-3
Nutreț combinat pentru
porci creștere-îngrășare
(30-60 kg)

Consumul mediu zilnic de NC

*NC 0-4
Nutreț combinat pentru
porci îngrășare-finisare
(60-100 kg)

*INGREDIENTE: Cereale, șrot de soia, șrot
floarea soareIui, gluten de porumb, fosfat
de calciu, carbonat de caIciu, sare,
aminoacizi, premix vitamino-mineral
a
NC 0-1 nu conține șrot de floarea
soarelui bNC 0-1 și NC 0-2 conțin lapte
praf

NC 0-1 : sugari-purcei înțărcați: 0,15-0,5Kg
NC 0-2b: tineret creștere: 1kg -1,5kg
NC 0-3: creștere - îngrășare (30-60 Kg): 1,5-2,5Kg
NC 0-4: îngrășare–finisare (60-100 Kg): 2,5-3,5Kg
a,b

* poate varia în funcție de condițiile de creștere, hibrid, vârstă, etc

Indicatori de calitate

NC 0-1

NC 0-2

NC 0-3

NC 0-4

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3400

3200

3000

3000

Proteină brută (%)

20,2

18

16

14,1

Lizină (%)

1,50

1,20

1,05

0,97

Metionină+ Cisteină (%)

0,92

0,75

0,63

0,59

Calciu (%)

1,12

1,02

1,00

1,00

Fosfor (%)

0,76

0,75

0,80

0,80

NUTREȚURI COMBINATE (NC) PENTRU SCROAFE
*NC SCROAFE GESTANTE

*NC SCROAFE LACTANTE

CONSUMUL MEDIU ZILNIC DE NC
Gestație
<35 zile: 2,0 kg−3,0 kg
35-90 zile : 2,4 kg-2,6 kg
90 -115 zile: 3,0 kg-3,3 kg
Lactație
5-6 kg

* poate varia in funcție de condițiile de creștere, hibrid, vârstă, etc

*INGREDIENTE: Cereale, șrot de soia,
lapte praf, șrot floarea soareIui, full fat
soia, gluten de porumb, fosfat de calciu,
carbonat de caIciu, sare, DL- metionină,
L-Lizină, premix vitamino-mineral
**NC-Scroafe Gestante nu conține șrot de
soia

Indicatori de calitate

NC SCROAFE NC SCROAFE
LACTANTE
GESTANTE

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

2770

2800

Proteină brută (%)

13,8

17

Lizină (%)

0,66

0,79

Metionină+ Cisteină (%)

0,54

0,68

Calciu (%)

1

1

Fosfor (%)

0,80

0,80
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Concentrate proteino-vitamino-minerale (CPVM) pentru
porci grași, scroafe și vieri (semi-intensiv)
*CPVM P1-35:
tineret porcin până la 30 kg
în sistem semi-intensiv

*INGREDIENTE: șrot
de soia și/sau
floarea soarelui,
fosfat de calciu,
carbonat de calciu,
sare, DL-metionină,
L-Lizină, premix
vitamino-mineral
*CPVM P1-35
conține și lapte praf

*CPVM P3-25:
porci la îngrășat 30-100 kg
în sistem semi-intensiv

CPVM P1-35
Tineret

CPVM P3-25
Porci la îngrășat

CPVM P5-30
Scroafe și vieri

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

2800

2400

1700

Proteină brută (%)

38,00

35,00

31,00

Lizină (%)

3,46

3,00

2,30

Metionină+ Cisteină (%)

1,22

1,13

1,10

Calciu (%)

3,10

3,20

3,70

Fosfor (%)

1,88

1,36

2,40

Indicatori de calitate

MOD DE UTILIZARE
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*CPVM P5-30:
scroafe gestante, lactante
și vieri în sistem
semi-intensiv

CPVM 35%
Cereale 65%
(ex: porumb,
orz etc)

CPVM 25%
Cereale 75%
(ex: orz 40%,
porumb 35%)

CPVM 30%
Cereale 70%
(ex: orz 30%,
porumb 40%)

Premixuri vitamino-minerale pentru porci
cota de participare în nutrețul combinat 1%:
P1+2 pentru purcei până la 30 kg
P3+4 pentru porci grași 30-100 kg
P5+6 pentru porci de reproducție
cota de participare în nutrețul combinat 2,5%:
P1+2 pentru purcei până la 30 kg (plus 48% fosfat monocalcic)
P3+4 pentru porci grași 30-100 kg (plus 48% fosfat monocalcic)
P5+6 pentru porci de reproducțiee (plus 60% fosfat monocalcic)
utilizat de către producătorii de furaje

Premixuri vitamino-minerale pentru porci
Compoziția Premixurilor Vitamino-Minerale
Vitamine:
vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K1,
vitamina B1, vitamina B2, acid d-pantotenic,
niacină, biotină, vitamina B 12, acid folic,
vitamina B6, Vitamina C
Minerale: Fe, Zn, Mn, I, Se, Cu, Co.
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PRODUSE SPECIALE
NUTREȚURI COMBINATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂRNII
- alimente funcționale*P-2019-5:
Nutreț combinat cu semințe de cânepă bogat
în acizi grași omega-3 și 6 pentru porci în
creștere-îngrășare (30-60 kg)

*INGREDIENTE: porumb, făină de orez, cânepă Jubileu,
șrot de soia, șrot de floarea soarelui, carbonat de calciu,
fosfat monocalcic, sare, DL-metionină, L-lizină, premix
colină, premix vitamino-mineral.

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Formulă de nutreț combinat pentru porci în
creștere-îngrășare care include semințe de cânepă 5%.
Semințele de cânepă aduc un aport important de acizi
grași polinesaturați omega-6 (55,28% grăsime), omega-3
(21,6% grăsime) și omega-9 (11,4% grăsime), importanți
pentru sănătatea animalelor.
Datorită compoziției valoroase de acizi grași
polinesaturați, semințele de cânepă contribuie la
îmbunătățirea calității cărnii de porc care astfel poate
deveni aliment funcțional.

P-2019-5

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3067

Proteină brută (%)

16,14

Lizină (%)

0,97

Metionină+ Cisteină (%)

0,60

Grăsime brută (%)

5,22

Calciu (%)

0,80

Fosfor (%)

0,60

Celuloză (%)

3,88

NUTREȚURI COMBINATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII CĂRNII
- alimente funcționale *P-2017-12:
Nutreț combinat care conține de șrot de in și
șrot de sâmburi de struguri, cu conținut ridicat
de acizi grași omega-3 și 6, pentru porci în faza
îngrășare-finisare (60-100 kg)
Indicatori de calitate ai rețetei testate
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P-2017-12

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3110

Proteină brută (%)

16,50

Lizină (%)

1,00

Metionină+ Cisteină (%)

0,61

Grăsime brută (%)

3,40

Calciu (%)

0,80

Fosfor (%)

0,57

Celuloză (%)

5,50

*INGREDIENTE: porumb, șrot de in, șrot de struguri, tărâțe
de orez, grâu, șrot de rapiță, șrot de soia, carbonat de
calciu, fosfat monocalcic, sare, DL-metionină, L-lizină,
colină, premix vitamino-mineral.

Prezentare generală:
Nutreț combinat pentru porci la îngrășat (60-100 kg) care
se bazeaza pe un amestec de cereale (porumb, soia), șrot
de in (7,5%) și șrot de sâmburi de struguri (1%).
Rețeta conduce la îmbogățirea cărnii de porc în acizi grași
polinesaturați și la îmbunătățirea statusului antioxidant și
la prelungirea termenului de valabilitate a cărnii.

REDUCEREA STRESULUI ASOCIAT CRIZEI DE ÎNȚĂRCARE
*P-2019-2:
Nutreț combinat cu șrot de rapiță fermentat
pentru diminuarea inflamațiilor post înțărcare
la suine

*INGREDIENTE: porumb, șrot de soia, șrot rapiță fermentat (10%),
gluten de porumb, înlocuitor de lapte, L-lizină, DL-metionină,
carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare, premix colină, premix
vitamino-mineral.

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Nutrețul combinat care conține 10% șrot de rapiță
fermentat,
Acest produs este recomandat purceilor după înțărcare în
scopul diminuării inflamațiilor și a tulburărilor digestive
specifice crizei de înțărcare.

P-2019-2

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3228

Proteină brută (%)

19,09

Lizină (%)

1,20

Metionină+ Cisteină (%)

0,72

Grăsime brută (%)

1,59

Calciu (%)

0,90

Fosfor (%)

0,69

Celuloză (%)

4,60

Fermentarea are ca efecte creșterea concentrației de
proteină și microelemente (fier, cupru, mangan, zinc) cu
rol cheie în stimularea răspunsului imun care este
deosebit de important în timpul perioadei de înțărcare.

REDUCEREA STRESULUI ASOCIAT CRIZEI DE ÎNȚĂRCARE
*P-2018-8:
Nutreț combinat cu subproduse vinicole
(tescovină de struguri roșii) bogate în compuși
biologic activi pentru purcei după înțărcare

*INGREDIENTE: porumb, făină de orez, grâu, șrot
floarea-soarelui, șrot soia, ulei floarea-soarelui, lapte praf,
gluten, tescovină uscată, fosfat monocalcic, carbonat,
DL-metionină, L-lizină, colină, premix vitamino-mineral.

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Nutreț combinat destinat purceilor după înțărcare care
include 5% tescovină uscată de struguri roșii cu conținut
bogat în substanțe bioactive: polifenoli, acizi grași
nesaturați, minerale, vitamine, etc.

P-2018-8

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3147

Proteină brută (%)

20,01

Lizină (%)

1,05

Metionină+ Cisteină (%)

0,65

Grăsime brută (%)

3,85

Calciu (%)

0,90

Fosfor (%)

0,65

Celuloză (%)

5,55

Administrarea produsului la purcei după înțărcare
ameliorează efectele negative cauzate de criza de
înțărcare prin reducerea inflamației și a stresului oxidativ.
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REDUCEREA STRESULUI ASOCIAT CRIZEI DE ÎNȚĂRCARE

P-2016-9:
Biopreparat pe baza de Lactobacilus acidophilus
și Lactobacilus plantarum, pentru stimularea
performanțelor la purcei după înțărcare
Lactobacillus plantarum:
Lactobacillus acidophilus (50:50)
Concentrație de bacterii lactice vii de 9,5 x 1010 col/ml

Prezentare generală:
Biopreparatul conține două tulpini selecționate, respectiv
o tulpina de L. acidophilus (producătoare de acid lactic și
acid acetic) și o tulpină de L. plantarum (producătoare de
acid lactic, acid acetic și celulază) care pot fi utilizate
independent sau în asociere ca bioaditivi furajeri în nutriția
monogastricelor.
Administrarea bioaditivului furajer la purcei în criza de
înțărcare (2,5%) duce la creșterea performanțelor purceilor
și la reducerea frecvenței enteritelor.

Îmbunătățirea performanțelor/ stării de sănătate
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*P-2017-18:
Nutreț combinat cu adaos de semințe de
cânepă Jubileu pentru scroafe lactante

*INGREDIENTE: porumb, făină de orez, semințe de
cânepă Jubileu, șrot soia, șrot floarea-soarelui, ulei soia,
L-lizină, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare,
premix colina, premix vitamino-mineral.

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Nutreț combinat cu semințe de cânepă Jubileu (5%),
pentru scroafe lactante.
Semințele de cânepă sunt caracterizate printr-un raport
n-6:n-3 mai mic de 5, care este favorabil sănătății
animalelor.

P-2017-18

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3045

Proteină brută (%)

16,53

Lizină (%)

0,87

Metionină+ Cisteină (%)

0,63

Grăsime brută (%)

5,05

Calciu (%)

0,90

Fosfor (%)

0,61

Celuloză (%)

7,51

Includerea semințelor de cânepă în nutrețul combinat
pentru scroafe lactante are ca efect creșterea
concentrației de acizi grași polinesaturați n-6 și n-9 din
lapte și colostru, contribuind astfel la îmbunătățirea stării
de sănătate a purceilor, prin creșterea concentrației
plasmatice de imunoglobuline și reducerea frecvenței
enteritelor.

Îmbunătățirea performanțelor/ stării de sănătate
*P-2017-19:
Nutreț combinat cu adaos de bioaditiv furajer
bazat pe L. acidophilus și L. Plantarum (1:1),
pentru purcei sugari în structuri de nutreț
combinat cu diferite resurse
proteino-oleaginoase.

*INGREDIENTE: porumb, șrot de soia/ șrot de soia +
mazăre/ șrot de soia + semințe cânepă, gluten de
porumb, lapte praf, ulei soia, DL-metionină, L-lizină,
carbonat calciu, fosfat monocalcic, sare, premix colina,
premix vitamino-mineral (cu aditiv 2,5%).

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Nutreț combinat pe bază de: i) șrot de soia, ii) șrot de soia
plus semințe de cânepă; iii) șrot de soia și mazăre cu 2,5%
aditiv microbian pe bază de Lactobacillus acidophilus și
Lactobacillus plantarum (50:50).

P-2017-19

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3282

Proteină brută (%)

18,88

Lizină (%)

1,20

Metionină+ Cisteină (%)

0,72

Grăsime brută (%)

3,11

Calciu (%)

0,90

Fosfor (%)

0,65

Celuloză (%)

4,28

Bioaditivul furajer format din asocierea dintre
Lactobacillus acidophilus și Lactobacillus plantarum are o
acțiune probiotică și enzimatică, cu efecte benefice
asupra sănătății purceilor sugari (reducerea frecvenței
enteritelor). Dacă se asociază cu soia + semințe de
cânepă, efectele sunt potențate.

Îmbunătățirea performanțelor/ stării de sănătate
*P-2016-1:
Nutreț combinat cu turte din sâmburi de
struguri roșii bogate in compuși bioactivi pentru
porci în faza de îngrășare-finisare (60-110 Kg)

*INGREDIENTE: porumb, șrot soia, făină orez, șrot floarea
soarelui, ulei soia, turte din sâmburi de struguri roșii,
DL-metionină, L-lizină, carbonat de calciu, fosfat
monocalcic, sare, premix colina, premix vitamino-mineral

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Nutreț combinat (NC) cu 5% turte de sâmburi din struguri
roșii cu conținut bogat în substanțe bioactive -polifenoli
(catechine, epicatechine, stilbene etc), acizi grași
polinesaturați (omega 3 și omega 6 ), minerale (Cu, Zn),
vitamine (C, E), etc.

P-2016-1

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3089

Proteină brută (%)

15,05

Lizină (%)

0,88

Metionină+ Cisteină (%)

0,45

Grăsime brută (%)

4,46

Calciu (%)

0,87

Fosfor (%)

0,59

Celuloză (%)

7,03

Produsul este destinat porcilor în faza de
îngrășare-finisare și include reziduuri rezultate de la
industria vinicolă (turte de sâmburi din struguri roșii) si
are efect imunomodulator (crește sinteza de
imunoglobuline A, M si G) și anti-inflamator (scade sinteza
de markeri pro-inflamatori-citokine) la nivel hepatic și
splenic.
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Îmbunătățirea performanțelor/ stării de sănătate
*P-2016-2:
Nutreț combinat cu tescovină din struguri roșii
bogată în compuși bioactivi pentru nutriția
porcilor în faza de îngrășare-finisare (60-110 Kg)

*INGREDIENTE: porumb, șrot soia, făină orez, șrot floarea
soarelui, ulei soia, făină tescovină din struguri,
DL-metionină, L-lizină, carbonat de calciu, fosfat
monocalcic, sare, premix colina, premix vitamino-mineral.

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Produsul este destinat porcilor în faza de
finisare-îngrășare și include reziduuri rezultate din
industria vinului (5 % tescovină din struguri roșii).

P-2016-2

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3065

Proteină brută (%)

15,05

Lizină (%)

0,88

Metionină+ Cisteină (%)

0,45

Grăsime brută (%)

4,46

Calciu (%)

0,87

Fosfor (%)

0,59

Celuloză (%)

7,03

Utilizarea acestui produs la porcii în faza de
finisare-îngrășare are un efect hipoglicemic, hipolipidemic
si imunomodulator (creșterea sintezei de imunoglobuline
A si M), anti-inflamator (scăderea sintezei de markeri
pro-inflamatori: citokine la nivel hepatic și splenic).

Reducerea efectelor contaminării cu micotoxine
*P-2019-1:
Nutreț combinat cu amestec de subproduse
agro-alimentare (șrot sâmburi de struguri si
șrot cătină) pentru diminuarea contaminării cu
micotoxine la purcei după înțărcare
Indicatori de calitate ai rețetei testate
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P-2019-1

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3266

Proteină brută (%)

18,29

Lizină (%)

1,20

Metionină+ Cisteină (%)

0,72

Grăsime brută (%)

3,19

Calciu (%)

0,90

Fosfor (%)

0,65

Celuloză (%)

4,90

*INGREDIENTE: porumb, șrot soia, amestec șrot semințe
struguri și șrot de cătină, gluten de porumb, înlocuitor lapte,
ulei soia, DL-metionină, L-lizină, carbonat de calciu, fosfat
monocalcic, sare, premix colina, premix vitamino-mineral.

Prezentare generală:
Produsul este destinat purceilor după înțărcare și include
un amestec de subproduse (șrot de sâmburi de struguri și
șrot de cătină, raport 1:1).
Utilizarea acestui produs la purcei scade semnificativ
acumularea de micotoxine în organe (ficat, rinichi) și
asigură îmbunătățirea răspunsului imun prin scăderea
inflamației și a stresului oxidativ la nivel local (intestin) și
sistemic (ficat).
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Reducerea efectelor contaminării cu micotoxine
*P-2018-7:
Nutreț combinat cu șrot de sâmburi de struguri
pentru diminuarea contaminării cu micotoxine
la purcei după înțărcare

*INGREDIENTE: porumb, șrot soia, șrot de sîmburi de
struguri, gluten de porumb, înlocuitor lapte, ulei soia,
DL-metionină, L-lizină, carbonat de calciu, fosfat
monocalcic, sare, premix colina, premix vitamino-mineral.

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Nutreț combinat destinat purceilor după înțărcare cu 8%
șrot de sâmburi de struguri roșii pentru diminuarea
contaminării cu micotoxine.

P-2018-7

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3178

Proteină brută (%)

18,21

Lizină (%)

1,20

Metionină+ Cisteină (%)

0,72

Grăsime brută (%)

3,19

Calciu (%)

0,90

Fosfor (%)

0,65

Celuloză (%)

5,80

Utilizarea acestui produs la purcei după înțărcare asigură
reducerea efectelor negative cauzate de consumul de
hrană contaminată cu micotoxine (aflatoxina B1) și de
criza de înțărcare prin îmbunătățirea răspunsului imun,
scăderea inflamației și a stresului oxidativ la nivel local
(intestin) și sistemic (ficat).

Soluții energo-proteice alternative
*P-2018-15:
Nutreț combinat cu mei (soiul Marius) pentru
purcei după înțărcare

*INGREDIENTE: porumb, mei Marius, șrot soia, gluten de
porumb, lapte praf, ulei, DL-metionină, L-lizină, carbonat
de calciu, fosfat monocalcic, sare, premix colina, premix
vitamino-mineral.

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Nutreț combinat cu 25% mei din soiul Marius care asigură
necesarul de întreținere, menținerea performanțelor și a
stării de sănătate la purceii înțărcați.

P-2018-15

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3241

Proteină brută (%)

18,29

Lizină (%)

1,20

Metionină+ Cisteină (%)

0,72

Grăsime brută (%)

3,45

Calciu (%)

0,90

Fosfor (%)

0,65

Celuloză (%)

3,82
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Utilizarea acestui nutreț combinat influențează pozitiv
microflora de la nivel intestinal, prin descreșterea cu 4% a
bacteriilor patogene cu implicaţii în supravieţuirea şi
creşterea purceilor şi implicit în creșterea eficienţei
economice.
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Soluții energo-proteice alternative
*P-2018-5 (1):
Nutreț combinat care conține făină din fân de
lucernă (5% includere) pentru hrana porcilor în
creștere-îngrășare (30-60 Kg)

*P-2018-5 (2):
Nutreț combinat care conține amestec de făină din
fân de lucernă și mazăre (1:1) (5% includere) pentru
hrana porcilor în creștere-îngrășare (30-60 kg)

Indicatori de calitate ai rețetei testate P-2018-5 (1) P-2018-5 (2)
Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

2999

3011

Proteină brută (%)

15,58

16,32

Grăsime (%)

3,54

3,31

Lizină (%)

0,96

0,96

Metionină+ Cisteină (%)

0,59

0,64

Calciu (%)

0,87

0,80

Fosfor (%)

0,53

0,50

Celuloză (%)

6,08

4,90

*INGREDIENTE: porumb, in extrudat, amestec făină
fân de lucernă +/- mazăre, tărâțe de grâu, șrot
floarea soarelui, șrot soia, carbonat calciu, sare,
DL-metionină, L-lizină, premix colină, premix
vitamino-mineral.
Prezentare generală:
Nutreț combinat cu făină de lucernă și/ sau în
amestec cu mazăre care asigură necesarul de
întreținere, menținerea performanțelor și a stării de
sănătate a porcilor în creștere-îngrășare.
Utilizarea reţetelor de nutreţ combinat pe bază de
făină fân de lucernă și/ sau în amestec cu mazăre
influențează pozitiv rata de retenţie a azotului, ceea
ce indică o mai bună utilizarea a proteinei.

Soluții energo-proteice alternative
*P-2017-14:
Nutreț combinat care conține plante
ameliorate (mazăre Tudor și in Lirina), pentru
porci în creștere îngrășare (30-60 Kg)

Indicatori de calitate ai rețetei testate

P-2017-14

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3078

Proteină brută (%)

15,52

Lizină (%)

0,97

Metionină+ Cisteină (%)

0,62

Grăsime brută (%)

5,40

Calciu (%)

0,80

Fosfor (%)

0,61

Celuloză (%)

5,76
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*INGREDIENTE: porumb, grâu, făină de orez, in Lirina,
mazăre Tudor, șrot soia, șrot floarea soarelui, ulei,
DL-metionină, L-lizină, carbonat de calciu, fosfat
monocalcic, sare, premix colina, premix vitamino-mineral.

Prezentare generală:
Nutreț combinat bazat pe utilizarea unui amestec format
din mazăre Tudor: in (rată includere a amestecului 16%,
raport mazăre:in de 3:1), pentru purcei în
creștere-îngrășare.
Utilizarea acestui produs asigură necesarul de întreținere,
menținerea performanțelor și a stării de sănătate la purcei
prin utilizarea unei surse energo-proteice alternative la
resursele proteice din import (clasic se utilizează șrot de
soia).
Pe lângă aceasta, produsul aduce și un aport semnificativ
de acizi grași favorabili sănătății, cu precădere
polinesaturați n-3, inul fiind un ingredient oleaginos
cunoscut pentru conținutul ridicat în acest tip de acizi
grași benefici sănătății.

Soluții energo-proteice alternative
*P-2016-10:
Nutreț combinat care conține mazăre pentru
purcei sugari

*INGREDIENTE: porumb, mazăre Tudor, șrot soia, gluten
de porumb, înlocuitor de lapte, ulei de soia, DL-metionină,
L-lizină, carbonat calciu, fosfat monocalcic, sare, premix
colină, premix vitamino-mineral.

Indicatori de calitate ai rețetei testate

Prezentare generală:
Nutreț combinat cu mazăre (16%) care poate fi utilizat în
hrana purceilor de la 10 zile după fătare până la înțărcare.

P-2016-10

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3257

Proteină brută (%)

18,40

Lizină (%)

1,20

Metionină+ Cisteină (%)

0,72

Grăsime brută (%)

2,54

Calciu (%)

0,90

Fosfor (%)

0,65

Celuloză (%)

4,45

Utilizarea acestui produs asigură necesarul de întreținere,
menținerea performanțelor și a stării de sănătate la
purceii sugari prin utilizarea unei surse energo-proteice
alternative la resursele proteice din import (în mod clasic
se utilizează soia).

Soluții energo-proteice alternative
*P-2015-4:
Nutreț combinat care conține subprodus rapiță
Wisan pentru porci în faza de
creștere-îngrășare (30-60 Kg)

Indicatori de calitate ai rețetei testate

P-2015-4

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3098,7

Proteină brută (%)

16,04

Lizină (%)

0,97

Metionină+ Cisteină (%)

0,60

Grăsime brută (%)

4,32

Calciu (%)

0,80

Fosfor (%)

0,60

Celuloză (%)

3,88

*INGREDIENTE: porumb, făină orez, subprodus rapiță
Wisan, șrot soia, șrot floarea soarelui, DL-metionină, Llizină, carbonat calciu, fosfat monocalcic, sare, premix
colină, premix vitamino-mineral
Prezentare generală:
Nutreț combinat cu subprodus de rapiță Wissan (8%)
caracterizat printr-o digestibilitate mare a fractiilor
proteice, obținută prin procedee speciale, care poate fi
utilizat în hrana porcilor în faza de creștere-îngrășare.
Acest subprodus este un ingredient furajer cu un conținut
crescut de proteină (48-49 % proteină brută) cu
digestibilitate foarte mare (92-94%) și un conținutul în
aminoacizii limitativi favorabil producției de carne.
Utilizarea acestui nutreț combinat asigură necesarul de
întreținere, menținerea performanțelor și a stării de
sănătate la porci în faza de creștere-îngrășare prin
utilizarea unei surse energo-proteice alternative la
resursele proteice din import (în mod clasic se utilizează
șrot de soia).
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Soluții energo-proteice alternative
*P-2015-5:
Nutreț combinat care conține făină de guar
pentru porci în faza de creștere-îngrășare
(30-60 Kg)

Indicatori de calitate ai rețetei testate

P-2015-5

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3047

Proteină brută (%)

15,01

Lizină (%)

0,88

Metionină+ Cisteină (%)

0,59

Grăsime brută (%)

2.98

Calciu (%)

0,80

Fosfor (%)

0,60

Celuloză (%)

4,86

*INGREDIENTE: porumb, grâu, făină orez, făină guar, șrot
floarea soarelui, DL-metionină, L-lizină, carbonat calciu,
fosfat monocalcic, sare, premix colină, premix
vitamino-mineral.

Prezentare generală:
Nutreț combinat cu făină de guar (7%) pentru hrana
porcilor în faza de creștere-îngrășare.
Făina de guar este un subprodus care se caracterizează
printr-un conținut ridicat în proteină (52%), digestibilitate
și palatabilitate ridicate și un conținut crescut în
aminoacizi limitativi (lizina și metionină).
Are efecte benefice asupra răspunsului imun
(concentrație crescută de imunoglobuline M, A și G) ceea
ce înseamnă o mai bună stare de sănătate a animalelor.
Utilizarea acestui nutreț combinat determină o creștere a
performanțelor zootehnice și nu modifică parametrii de
calitate ai cărnii de porc.

Soluții pentru reducerea cheltuielilor cu furajarea
*P-2017-11 (1):
Nutreț combinat cu lucernă (4%) și
șrot de floarea soarelui (12,36 %)
pentru tineretul porcin (10-30 Kg)

*P-2017-11 (2):
Nutreț combinat cu lucernă (6%) și
șrot de floarea soarelui (18,38 %)
pentru tineretul porcin (10-30 Kg)

P-2017-11 (1)

P-2017-11 (2)

Energie metabolizabilă (Kcal/Kg)

3232

3200

Proteină brută (%)

17,50

17,50

Grăsime (%)

1,10

1,10

Lizină (%)

0,71

0,71

Metionină+ Cisteină (%)

4,01

4,88

Calciu (%)

0,70

0,70

Fosfor (%)

0,58

0,59

Celuloză (%)

6,50

7,50

Indicatori de calitate ai rețetei testate
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*INGREDIENTE: porumb, grâu, șrot soia,
șrot floarea soarelui, lucernă, ulei,
DL-metionină, L-lizină, carbonat de calciu,
fosfat monocalcic, sare, colina, premix
Prezentare generală:
Utilizarea acestor rețete de nutreț combinat
în hrana tineretului porcin duce la creșterea
concentrației de celuloză brută a NC (6,5%,
respectiv 7,5% /rețetă) și la îmbunătățirea
unor performanțe productive de creștere
(ex. consum specific) la categoria tineret
porcin, precum și la reducerea cheltuielilor
cu furajarea purceilor.
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