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TEMA DE TOP   Creșterea completă a purceilor

Amestecurile de furaje ale fermei pot fi  făcute rapid și ușor cu doar câteva componente. 
În special la înțărcare, trebuie luate în considerare cerințele speciale ale purceilor cu 
privire la calitatea furajului, cu o palatabilitate excelentă și o diges� bilitate ridicată.

Supliment complet

Faza de tranziție de la laptele matern la 
mâncare uscată cu materiile prime ve-
getale are succes cu amestecuri proprii 
ale fermei de cereale și SchaumaLac F 35 
plasmă + pește. Acest supliment complet 
conține, pe lângă componentele alimen-
tare de înaltă calitate (a se vedea Fig. 1) 
de asemenea, fi taza, acizii Schaumann și 
Cerabac probio� cul Schaumann. Împreu-
nă cu cereale, SchaumaLac F 35 Plasma + 
Fisch realizeaza conversia fără probleme în 

Rații puternice – ușor de fabricat

Efect

Cerealele deschise Diges� a structurii amidonului, îmbunătățirea diges� bilității, 
creșterea palatabilității, ameliorarea tractului gastrointes� nal

Concentrate proteice Proteine puternic digerabile fără alte ingrediente nutri� ve

Ingrediente de lapte Palatabilitate ridicată, diges� bilitate ridicată

Concentrate de grăsime Sursă de energie ușor disponibilă

Surse de proteine animale Alimentare cu proteine extrem de digerabile, sursă proteică 
foarte gustoasă care s� mulează aportul de furaje

1  Componente selectate ale suplimentului complet SCHAUMANN
 SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH și efectele sale

Cel mai bun start în creșterea purceilor.

NOU



Blocuri de construcție simple, dar de înaltă calitate pentru creșterea purceilor
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furaje solide. La trei săptămâni de lacta� e 
devine un prestarter, ca Schauma Immuno 
încă câteva zile necesar in furajarea după 
înțărcare. Apoi se realizeaza trecerea la 
Plasma SchaumaLac F 35 + amestec de 
pește. Figura 2 prezintă exemple de ames-
tecuri.

Mineral complet

După faza de schimb din a doua săptămână
după înțărcare și de la aproxima� v 12 la 
30 kg purceii vor fi  furaja�  simplu cu ames-
tecuri foarte puternice din cereale, făină de 
soia și NatuPig F 70-6,5 Faser Acid pentru 
creșterea și prega� rea pentru ingrasare 
(vezi Fig. 3).
Cu mineralul complet NatuPig F 70-6.5 
Faser Acid se facilitează producția, avand 
nevoie de amestecuri pe bază de cereale si 
masa de soia. 
Diferitele blocuri din construcția NatuPig 
F 70-6,5 Faser Acid susțin în mod specifi c 
imunitatea și sistemul diges� v al purcelu-
lui. Suplimentul complet Schaumalac F 35 
Plasma+Fish și mineralul complet NatuPig 
F 70-6.5 Faser Acid realizeaza trecerea de la 
laptele matern la furajul solid și amestecuri 
de furaje cu economie de componente. 
În acest fel, nevoile purceilor sunt sa� sfă-
cute în mod op� m, iar ges� onarea stocuri-
lor este mai ușoară.

pentru înțărcare de la 2 săptămâni
după înțărcare

Orz % 28,5 20,0

Grâu % 20,0 24,0

Porumb boabe % 15,0 30,0

Srot de soia 46 % - 18,0

SCHAUMA LIPO PLUS NG % 1,5 1,5

SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH % 35,0 -

NatuPig F 70-6,5 FASER ACID % - 6,5

ME porc MJ 13,65 13,4

Proteine brute % 16,80 17,0

Fibră brută % 4,60 4,0

Lizină % 1,37 1,25

Vitamina E mg 150 150

2  Amestecuri de creștere a purceilor cu SCHAUMALAC F 35 PLASMA + FISCH
 și NatuPig F 70-6,5 FASER ACID
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3  NatuPig F 70-6,5 Faser Acid – mineralul complet pentru creșterea purceilor

Cu ingredientele inovatoare SCHAUMANN ac� ve

Probio� c pentru 
un intes� n sănătos

Inhibitorul de toxine cu 
puterea algelor marine

Diges� a op� mă de proteine 
in peretele celular

NatuPig F 70-6,5 FASER ACID

Fibră Mineral Acid Inhibitor de toxine


