®

FRESTA F Plus
Fitogeniczny dodatek paszowy zwiększający opłacalność
chowu trzody chlewnej – lochy i prosięta

FRESTA® F Plus
Fitogeniczny dodatek do pasz w hodowli loch i prosiąt
 Dodatek paszowy złożony z mieszaniny substancji roślinnych. Zwiększa strawność i wykorzystanie składników
pokarmowych oraz istotnie zmniejsza stężenie amoniaku w przewodzie pokarmowym i odchodach (gnojowicy).
Wysokie pobranie paszy zapewniają substancje zapachowe. Takie działanie prowadzi do lepszego wyniku
produkcyjnego, w konsekwencji do większej zyskowności produkcji.

 Produkt jest w procesie rejestracji w grupie dodatków dla zwierząt gospodarskich (zdolny do istotnego polepszenia
produkcyjności zgodnie z Rozporządzenie WE nr 1831/2003).
 Produkt obniża emisję amoniaku do środowiska o 48% zgodnie z procedurami IPPC – BAT (certyfikat).

 Sprawdzona w szerokiej praktyce skuteczność i ekonomiczna opłacalność w UE. W USA jest najszerzej
stosowanym dodatkiem fitogenicznym w odchowie i tuczu świń (ponad 12% mieszanek paszowych).
 Produkowany w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2000, FAMI-QS, który gwarantuje standardowy skład,
bezpieczne stosowanie, możliwość wykrycia w premiksach i mieszankach paszowych.

 Technologia mikrootoczkowania zapewnia stabilność podczas magazynowania i w procesie produkcji mieszanek
paszowych (np. granulowanie).

 W 100% produkt naturalny.

Skład i mechanizm działania





Na rynku obecne są dwa produkty pod nazwą FRESTA: FRESTA F Plus i FRESTA F (dawniej FRESTA F Conc.).
Różnicę między tymi produktami przedstawia schemat poniżej. Różnica ta polega na tym, że FRESTA F Plus w
porównaniu z FRESTA F zawiera dodatkowo substancje saponinowe, które wzmacniają działanie pozostałych
składników i znacząco redukują produkcję amoniaku w układzie pokarmowym i odchodach. Dlatego w intensywnej
produkcji zwierzęcej, zgodnej z odpowiednimi przepisami związanymi z ograniczaniem emisji szkodliwych gazów,
używa się wyłącznie preparatu FRESTA F Plus.
Z podanych faktów wynika, że od preparatu FRESTA F Plus możemy oczekiwać co najmniej takich samych
pozytywnych efektów oddziaływania na zwierzęta, jak od preparatu FRESTA F.
Oba produkty zawierają wyłącznie substancje aktywne i komponenty pochodzenia roślinnego, które wykazują bardziej
intensywny wpływ na organizm zwierząt niż taniej wyprodukowane substancje syntetyczne, tzw. identyczne do
naturalnych.
Mechanizm działania polega na kompleksowym oddziaływaniu kilku substancji roślinnych i dużej ilości zawartych w
nich substancji aktywnych.
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FRESTA® F Plus
Wzrost pobrania paszy u karmiących loch i poprawa wykorzystania paszy
Dzięki atrakcyjnemu zapachowi olejków eterycznych zawartych w preparacie FRESTA F Plus dochodzi do zwiększenia
pobrania paszy przez karmiące lochy. Ponadto współdziałanie pozostałych substancji aktywnych powoduje wzrost
wydzielania i aktywności enzymów trawiennych, co prowadzi do większej strawność składników pokarmowych.
Jednoczesna zwiększona chłonność przewodu pokarmowego powoduje lepsze ich wykorzystanie.
Zwiększona strawność skł. pokarmowych (%),
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Masa organiczna

Dni laktacji

AR Wrocław,Polska, 1999
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Substancje azotowe

Uniwersytet Dankook , Korea Południowa, 2004

Lepsza kondycja i mleczność loch karmiących oraz jakość miotu
Lochy w wyniku zastosowania preparatu FRESTA F Plus w obciążającym organizm okresie laktacji mają do dyspozycji
więcej składników pokarmowych. Efektem lepszego wykorzystania paszy jest mniejszy spadek masy ciała w okresie
karmienia przy wysokiej mleczności lochy, co odzwierciedla się w zwiększonym wzroście i niższych stratach karmionych
prosiąt.

Średnie wyniki 12 testów naukowych i terenowych
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Poprawa wskaźników reprodukcyjnych u macior
Udowodniono, że lepsza kondycja macior po odsadzeniu, a następnie stosowanie preparatu FRESTA F Plus u loch
jałowych i ciężarnych prowadzi do skrócenia okresu od odsadzenia do pierwszej inseminacji. Podczas owulacji uwalnia
się więcej jajeczek i poprawia się odsetek zapłodnień. Efektem jest mniejsza liczba dni jałowych i większa liczba miotów
w kolejnym cyklu reprodukcyjnym.

Poprawa wskaźników produkcyjnych odchowu prosiąt
600
500

Przyrosty dzienne (g/dzień)
507*
485

Kontrola
FRESTA F
378

400

398***

1,55

FRESTA F
1,54
1,47

1,5

200
100

159

174**

1,47
1,44

1,4

+4,6%

+5,2%

1,35
1,3

+9,5%

1,25

1,34*

-13%

0%

-2%

1,2

0

Wiek (dni):

1,47

1,45

300

Kontrola

Wykorzystanie paszy (kg/kg)
1,6

28-42

42-70

28-70

28-42

42-70

28-70

Wyniki te pokazują wysokie zdolności dodatku fitogenicznego FRESTA F / FRESTA F Plus do
poprawiania wyników odchowu prosiąt odsadzonych.

FRESTA® F Plus – informacje techniczne:
Dawkowanie:
 Lochy:
 Prosięta do ok. 25 kg masy ciała:

300 g/1 t mieszanki pełnoporcjowej
250 g/1 t mieszanki pełnoporcjowej

Opakowanie:
 25 kg, wielowarstwowe worki w wkładką ALU/PE

Okres przydatności:
 18 miesięcy od daty produkcji

Możliwe interakcje w paszy:
 Brak jakichkolwiek interakcji z innymi dodatkami paszowymi
aktualnie stosowanymi w paszach

Dostawca:

Producent:

Delacon Polska Sp. z o.o.
Stara Iwiczna, ul. Nowa 17, 05-500 Piaseczno
Tel.: 22-717-56-56/57/68; faks: 22-717-56-58
office@delacon.pl, www.delacon.pl
Nr rej. wet.: biuro – αPL1418005p, magazyn –
αPL1421007p

Delacon International
Delacon Biotechnik Ges.m.b.H.
Weissenwolffstr. 14, A-4221 Steyregg, Austria
Tel.: 00420/583 251 040; faks: 00420/583 250 484
office@delacon.com, www.delacon.com,
Nr rej. AT6034.

