
 WEANKING ELIXÍR
 MALAC PRESTARTER

Zökkenőmentes, költséghatékony átmenet
a fiaztatóból az utónevelőbe

A Weanking Elixír a szigorú Milkiwean minőségi elvárásoknak megfelelően formu-
lázott és gyártott malac prestarter takarmány. Kiválóan illeszthető a választás előtti 
Milkiwean takarmányokhoz, a malacok gyomor- és bélrendszerének egészséges 
fejlődéséhez igazítva fejlesztettük. Támogatja a malacokat a választás időszakában 
és biztosítja a zökkenőmentes fejlődést az utónevelési időszakban. Ízletes, köny-
nyen emészthető alapanyagai garantálják a magas takarmányfelvételt és a válasz-
tás utáni gyors fejlődést.

ü Gyorsan emelkedő takarmányfelvétel
ü Törésmentes fejlődés
ü Gyorsabb növekedés



Miért előnyös a fiatal malacok számára
a Weanking Elixír?

• A Weanking Elixír elősegíti a zökkenőmentes átállást
 a választás előtti takarmányról a választás utánira.
• A finom gyümölcsös aroma segít optimalizálni a takarmányfelvételt
 a választás utáni első hét során.
• A magas takarmányfelvétel jobb bélrendszeri fejlődéshez és egészséges  
 növekedéshez vezet.
• A Weanking Elixír elősegíti az emésztőrendszer jó működését
 és a bélbolyhok fejlődését.

Hogyan használjuk a Weanking Elixírt?

• A Weanking Elixírt prestarterként akár már 14 napos kortól
 a választás után 21 napig vagy 5 kg/malac javasoljuk etetni.

Javasolt takarmányozási program

Babymilk Precoce
Premium Elixír Starter késztáp / koncentrátum

Nap 14 2119 38/42 63

Takarmány/malac Választás

0,20 kg 0,50 kg 5,00 kg 25,00 kg

Tanácsok a zökkenőmentes választáshoz

• Lehetőség szerint kerüljük az almok nagy mértékű keveredését, a kis súlyú malacokat válasszuk külön csoportba
• A választást követő első héten használjunk kiegészítő etetőket a takarmány és vízfelvétel maximalizálása érdekében
• Ellenőrizzük, hogy az etető és itató férőhely elegendő!
• A kis súlyban választott malacokat támogassuk kiegészítő etetőbe adagolt Precoce Premium malac tápszerrel
• Korlátozott férőhely esetén a nagy súlyú malacokat sűrűbben, míg a kisebbeket
 ritkábban telepítsük, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a takarmány felvételére

Kiszerelés: 25kg-s, zsákos 
Fizikai forma: dercés, morzsázott, granulált 
Minőségmegőrzési idő: 90 nap
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