Gør fravænning
af smågrise lettere
Forbedrer
produktionsresultater
og tarmsundhed

InflaMove®
Naturprodukt der forbedrer tarmsundheden

InflaMove® er et koncentreret phytogen tilskudsprodukt til at understøtte
en sund tarmfunktion hos grise. InflaMove® kan indgå i forblandinger,
tilskudsfoder og pelleteret fuldfoder til grise.
InflaMove® indeholder:

Fordele og effekt:

Anvendelse:

• Indeholder udvalgte dele fra: urter,
frø, frugt og bark til at understøtte
en velfungerende tarmfunktion
• De aromatiske ingredienser forbedrer smagen og forbedrer foderudnyttelsen

• Reducerer forekomsten af løs
gødning
• Reducerer behov for antibiotikabehandlinger forårsaget af PWD
• Forbedrer tarmens mikroflora
• Forbedrer produktionsresultater og
foderudnyttelsen

• Smågrise op til 30 kg: 400 - 800 g
pr. ton fuldfoder. Højeste dosering i
fravænningsfoder. Også god i kombination med et syreprodukt.
• Ung- og slagtegrise:
300 g pr. ton fuldfoder

• 15 kg sække med 50 sække på palle
• Big bags

Resultater
Figur 1: Produktionsresultater
Foderudnyttelsen og daglig tilvækst
(dag 1 til 42) blev væsentligt forbedret
ved tilsætning af InflaMove.
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Figur 2: Gødningskonsistens og antibiotikabehandling
Gødningsscore og antibiotikabehandling i de første 14-dage efter fravænning
indikerer forekomst af PWD i kombination med lind gødning. InflaMove forbedrede
gødningskonsistensen markant (P≤0,01) og reducerede behovet for terapeutiske
antibiotikabehandlinger forårsaget af PWD.
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Figur: Gødnings score:
0 = fast; 1 = blød; 2 = tynd pasta formet; 3 = tyndt flydende.
Antibiotika behandling pga. PWD (temperatur > 40.0° C).

