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Πληροφορίες επικοινωνίας:



Η  Provimi  B.V. είναι  ήδη μια από τις κυρίαρχες εταιρείες με κύρος στη διεθνή 

βιομηχανία διατροφής παραγωγικών ζώων , για περισσότερα από 80 έτη . Η συνεχής 

ανάπτυξη νέων προγραμμάτων διατροφής και εξελιγμένων προϊόντων επιβεβαιώνει την 

ηγετική μας θέση στις τροφές χοιριδίων. Σήμερα, περισσότερα από 150 εκατομμύρια 

χοιρίδια παγκοσμίως εκτρέφονται ετησίως με τροφές χοιριδίων της Provimi .

Με τις τρέχουσες εξελίξεις μέσω του παγκόσμιου δικτύου των ερευνητικών μας κέντρων 

είμαστε σε θέση να βελτιστοποιούμε και να βελτιώνουμε τις τροφές χοιριδίων που 

δοκιμάζονται κάτω από ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών συνθηκών .

Ανώτατα ποσοστά
        αύξησης

Ελάχιστα εργατικά

Ασφάλεια υγείας

 
 HeavyPig  X1 X1 HeavyPig2

 EasyPig  EasyPig X1 EasyPig2

 HealthyPig  HealthyPig HealthyPig HealthyPig2

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίπτωση.  Οι ειδικοί στην χοιροτροφία της 
Provimi  θα σας βοηθήσουν να κάνετε την καλύτερη επιλογή. 

1) Η κατάσταση της υγείας της μονάδας θα πρέπει να βελτιωθεί πριν από τη χρήση του προϊόντος που αναφέρετε. 
2) Φαρμακούχες τροφές χοιριδίων 

Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα συστήματα 

παραγωγής στην βιομηχανία χοιρινού κρέατος και 

ακόμα και μέσα σε μία μονάδα η απόδοση μπορεί 

να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, όπως 

για παράδειγμα λόγω των διακυμάνσεων στην 

κατάσταση της υγείας . Αυτό, καθώς και άλλοι 

παράγοντες, μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές 

όσον αφορά τον αριθμό και το βάρος των 

χοιριδίων  και στο βάρος κατά τον απογαλακτισμό 

.

Τέτοιου είδους διαφορές παρουσιάζονται εντός και 

μεταξύ των μονάδων με διαφορετικές διατροφικές 

απαιτήσεις και πολύ συχνά όταν ένα πρόγραμμα 

διατροφής δεν είναι επαρκές. Γι’αυτό , η Provimi 

έχει αναπτύξει τρία προγράμματα διατροφής για 

τα χοιρίδια. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα χοιρίδιά σας 

θα έχουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα με σωστό 

πρόγραμμα διατροφής  το οποίο βοηθάει στη 

διασφάλιση της υγείας  των ζώων που φθάνουν 

το επιθυμητό βάρος τους όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερα. Τα προγράμματα διατροφής 

είναι HeavyPig, EasyPig και HealthyPig και 

έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την καλύτερη 

φροντίδα για τα χοιρίδια σας. Ο βέλτιστος 

συνδιασμός των πρώτων υλών και προσθετικών 

προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης 

και ασφάλειας. Επιλέγοντας το πλέον κατάλληλο 

πρόγραμμα διατροφής για την επιχείρησή σας, θα 

σας δώσει τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. 

Τρείς μοναδικές αρχές

 Μεγιστοποίηση της ανάπτυξης.

 Ελαχιστοποίηση των εργατικών.

 Βελτίωση της κατάστασης της υγείας.

Για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα, θα 

πρέπει να εφαρμοστεί το σωστό πρόγραμμα σε 

κάθε μονάδα. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, δύο 

παράγοντες πρέπει να εξεταστούν: η τρέχουσα 

κατάσταση υγείας της μονάδας και η μελλοντική 

στρατηγική ή οι στόχοι για τη μονάδα σας .

1. Κατάσταση της υγείας 

Η κατάσταση της υγείας της μονάδας μπορεί 

να κριθεί λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά 

αποτελέσματα, την παρατήρηση των χοίρων, 

τις αναλύσεις αίματος και μια γενική εικόνα της 

μονάδας. 

Οι τέσσερις κατηγορίες προσδιορίζονται ως : 

ικανοποιητική, άγνωστη και όχι καλή με ή χωρίς 

φαρμακευτική αγωγή. 

2. Στρατηγική της μονάδας

Αυτό εκφράζει τους κύριους στόχους για τη μονάδα 

και μπορεί να στοχεύει στη μέγιστη ανάπτυξη, 

την ελάχιστη εργασία, ή την ελαχιστοποίηση των 

προβλημάτων υγείας. 

Τα χοιρίδια σας : το μέλλον της επιχείρησής σας 

Κατάσταση ΥγείαςΣτρατηγική  Μονάδας

Περισσότερα από 150 εκατομμύρια χοιρίδια 
παγκοσμίως  εκτρέφονται ετησίως με τροφές 
χοιριδίων της Provimi” 

“

Ικανοποιητικό Άγνωστο Όχι καλό – Μη
Φαρμακούχο

Όχι καλό
Φαρμακούχο2
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