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Hvorfor bruge PlasmaStart til smågrisene?
PlasmaStart bruges til alle de kuld smågrise, der umiddelbart efter fødslen har behov for at få
ekstra næringsstoffer, for derved at sikre en optimal tilvækst, reducerer dødeligheden og
forstærke grisenes immunforsvar.
Blodplasma, udvundet fra svineblod i EU, har følgende positive effekter hos smågrise:
Forstærker smågrisenes immunsystem, - passiv immunisering.
Supplerer immuniseringen fra soen (rå)-mælk.
Beskytter grisen mod infektionssygdomme.
Beskytter tyndtarmens tarmtrevler (villi) og forebygger mod tarminfektioner.
Grundet særdeles høj fordøjelighed af blodplasmaets nærringstoffer, opretholdes en høj
tilvækst.
• Naturlig kilde for funktionelle og bioaktive proteiner, med høj fordøjelighed.
•
•
•
•
•

Udover et højt indhold af blodplasma, indeholder PlasmaStart:
• Skummetmælkspulver og sød vallepulver, der sikret smågrisene flere letoptagelige
næringsstoffer og giver en god smagelighed i produktet, - hvorved tilvæksten sikres.
• Let omsætteligt kartoffelstivelse, - tilfører mere energi.
• Kokos oliens mellem-lange fedtsyre har den højest mulige fordøjelighed hos smågrise, og
sikre derved maksimal energi, - for højere tilvækst.
• Citronsyre, sikre en effektiv syrning, en god smagelighed og forebygger mod diarré.
• Elektrolytter, sikre en god væskebalance i tyndtarmen.
Diegivningsperioden.
PlasmaStart tildeles i skål eller trug til:
• Kuld med mange små grise og grise der har behov for ekstra energi.
• Til store kuld, som supplement til soens mælk.
• Til kuld hvor soen ikke malker tilstrækkeligt i den første tid efter fødslen.
• Til kuld med nedsat immunforsvar, grundet mangelfuld råmælksproduktion.
Efter fravænning, til frasorterede ”skravlgrise”:
• Tildel PlasmaStart opblandet i vand, ovenpå tørfodret, der gives i langtrug eller opblandet i
vådfoder. Tildel i de første 8-10 dage efter fravænning.
Indkøbte 7 kgs grise:
• Tildel PlasmaStart opblandet i vand, eller iblandet vådfoder, i de førte 3 dage efter indkøb,
for at få alle smågrise godt i gang, og sikret en fortsat tilvækst.
Tildeling:
Opbland 150 gram PlasmaStart pr. liter lunkent vand, og tildel grisene 2 gange dagligt. Der bør
ikke tildeles mere end der er ædt op indenfor 3-4 timer.
Skålene bør rengøres dagligt.
Forbruget over ca. 8-10 dage vil være ca. 1-1,5 kg PlasmaStart pr. kuld.
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