
SERTÉSTARTÓKNAK 
1. Savak vízsavanyításra: FLP és Fp pH. (Soroljuk a savak 

előnyeit). 

2. Zincolac: használatával elkerülhető a colistin itatása. 

3. Papipig 

4. andCOMFORT 





Kása de miért? 1. 

A választási időszak előtt a malacok intenzíven 
növekednek. Ez megtorpan a választás utáni napokban, 
hetekben. 

Vagyis, a választás utáni időszakban nem tudjuk 
kihasználni a genetikai potenciálban rejlő előnyöket, 
megáll, esetleg csökken a súlygyarapodás.  

A PAPIPIG fejlesztés elsődleges célja a választás utáni 
súlyvesztés kizárása, amit az étvágy és takarmányfelvétel 
megtartásával, növelésével érünk el.  

A takarmányfelvétel növelése jobb súlygyarapodást 
ezáltal kisebb rizikót jelent a fertőzések ellen.  

WWW.PAPIPIG.COM 

választás 



LAKTÁCIÓ 

 A laktáció alatt a koca tereli a malacokat, hogy 
menjenek enni 

 Kocatej ízletes, meleg, folyékony takarmány 

 A malacok hozzászoknak a csoportban való 
takarmány felvételhez 

  

KÁSA 

 A kész kása hívogató felszólítás a malacoknak, hogy 
megkóstolják  

 Kása ízletes, meleg, folyékony takarmány 

 A malacok továbbra is csoportban esznek  

 A kása segítségével nő a takarmány felvétel és az 
állatokat kevesebb stressz éri  

 A kisebb egyedek is hozzáférnek az etetőtálcákhoz, 
egymástól könnyebben eltanulják, hogyan kell enni és 
a szopókát használni 

 A kása elősegíti a szilárd takarmányra való átállást 
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Kása de miért? 2. 



Hogyan csináljunk jobbat? 

A vízzel kevert prestarter (kása) gyakori a malachízlalásban. Találkozhatunk vele már a fiaztató 
ketrecben is, meg választás utáni első takarmányként is. A kásából a malacok többet esznek, isznak 
és gyorsabban fejlődnek.  

Eddig a kása készítés alapja egy prestarter táp volt a gyakorlatban.  

Új technológia és új összetevők jellemzik az általunk kifejlesztett PAPIPIG terméket 
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Hogyan használjuk? 1. 

 A termék nagyon új, nagyon jó és nagyon könnyű használni. 

 A PAPIPIG egy folyékony termék, műanyag kannás kiszerelésben. 

  0.5 L PAPIPIG-gel és 20 L vízzel készíthetünk egy adag kását. 

 Ezt a kását a prestarterhez adva a megadott/tervezett mennyiségben, sokkal jobb takarmányt adunk 
malacainknak.   
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0,5 L PAPIPIG 20 L kása 
készítéséhez elegendő. 
 
Speciális keverék, ami a legjobb 
alapanyagokból készül. Az 
összetevők egy célt szolgálnak: a 
malacok emésztőrendszerét 
gyorsan és hatékonyan 
felkészíteni a szilárd takarmány 
emésztésére.  
Az egyes összetevők és a jól 
megválasztott adagjuk emelik a 
PAPIPIG-et a legjobb malac  
prestarter és starter tápok közé.   
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HOGYAN HASZNÁLJUK? 2. 



Előnyei a hízlalásban 

1. Korai takarmány- és vízfelvétel. 

2. Magasabb a szárazanyag felvétel. 

3. Magasabb a vízfogyasztás. 

4. Növekszik a takarmány emészthetősége. 

5. A kása hosszabb ideig friss marad. 

A. Hamar beindítja az enzimaktivitást. 

B. Emésztőszervi problémák sikeres kezelése. 

C. Egészséges vízháztartás. 

D. Gyorsabb növekedési erély. 

E. Javul a takarmány hasznosulás (FCR). 

F. Rövidebb idő alatt készül el hízó 
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MIÉRT MŰKÖDIK? 

Az összes alapanyag kiváló minőség célzottan válogatva 
és adagolva a teremékbe: ez a biztosítéka annak, hogy a 
legjobb  kása készülhessen a malacok enzim-
emésztésének gyors beindítására.  

-Savanyítók 

- tri- és monobutirátok 

- glutamin 

- esszenciális aminosavak 

-.réz- és cinkkelátok 

-Magas és gyorsan felhasználható energiaforrás (glükóz) 
Nyomelemek 

-Zsír emulgeáló anyagok. 
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Savanyítók 
 Tejsav 

1. Baktericid (baktériumölő hatás). 

2. Ízletes. 

3. Beállíthatjuk vele az emésztőrendszer pH-ját 
jobb fehérje emésztés. 

4. Gátolja a bélben a káros baktériumok és gombák 
szaporodását. 

5. Kevesebb bélrendszeri megbetegedés 
(diarrhea). 
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Tributyrin 

  

 A Tributyrin a gyomorban nem, hanem a vékonybélben, a 
lipáz enzimaktivitás hatására bomlik le.  

  

 A lipáz aktivitás hatására két szabad vajsav molekula és 
egy monobutyrin molekula szabadul fel a tributyrinból.   

c 
lipáz 

Tributyrin Monobutyrine 
és vajsav 



A vajsav és hatása 

1. Alkalmazásával nő a tápanyagok 
emészthetősége. 

2. Az emésztő enzimek kiválasztásának 
stimulációja (ösztönzése).  

3. Az emésztőrendszer mikroflóra erősítése.  

4. Javítja a bélhámsejtek működését és 
védőképességét.  

5. Alkalmazása fiatal állatoknál különösen 
előnyös, mert javítja az emésztőrendszer 
működését és és egészségi állapotát. Kontrol 
alatt tartja a patogén baktériumok fejlődését. 
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Monobutyrine 

 A Monobutyrin poláris vegyület, képes áthatolni a baktériumok 
védőburkán.  

 A Monoglycerid (zsírsav + glycerol) hat a patogénekre, amelyek a 
bél nyálkahártyájában telepednek meg.  

 A Monobutyrin hatékonysága a káros baktériumokkal szemben 
10-100 –szor erősebb, mint a vajsavé.  

 Adagolásában nincs tiltó, limitáló rendelkezés, a preventív és akut 
megbetegedések esetében is sikerrel alkalmazható 
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Glutamine 

 Nem alapvető aminosav DE! a malacok esetében igen 
fontos, mondhatjuk létfontosságú 

 Nélkülözhetetlenül fontos az emésztősejtek szaporodásához. 

 Megakadályozza a bélbolyhok elsorvadását.  

 Kisebb a véres hasmenés esélye. 

 Fontos szerepe van az emésztő sejtfal fenntartásában  
ezáltal védi az emésztő rendszert a káros baktériumok 
hatásától.  
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Esszenciális (alapvető) aminósavak 
 Az aminosavakat a szervezet nem 
tudja előállítani.  

 Bevitelüket a takarmányon 
keresztül biztosítjuk. 

 Az esszenciális aminosavak (lizin, 
metionin, treonin, triptofán) 
elengedhetetlenül fontosak a 
haszonállataink egészséges és 
gyors növekedéséhez. 
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Réz és cink kelátok 

 Hasmenésgátló szerepük az elsődleges. 

 Csökkentik a bélrendszerben kialakuló 
bakteriális betegségek esélyét. 

 A természetben nagy mennyiségben fordulnak 
elő elemi állapotban.   

◦ Cink 

◦ Réz 

Gyorsítják a felépülési folyamatot. 
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Energiaforrások 

 Glükóz és glicerol. 

 Gyors energia bevitel. Szükséges az első 
napokban. 

 Könnyű és gyors felszívódás. 

 Nagyon ízletes termékek. 
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Ásványi sók 

 Szükséges a korrekt vízfelvételhez.  

 Közreműködnek az elektrolit képződésben, mert gyorsan 
elérhetők a szervezet számára a megfelelő 
mennyiségben.  

 Klór származékok 

 Nátrium 

 Foszfor 
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Zsíroldók 

 Segítik a takarmányban lévő zsírok és olajok 
emésztését.  

 Segítségükkel jobban kiaknázható a takarmányok 
energiatartalma a malacok számára. 

 Alkalmazásukkal el lehet kerülni a lipáz aktivitás 
hiánya miatti emésztési problémákat a 
malacoknál, különösen a korai választás esetében. 
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