
Auginimo ir penėjimo periodas

VPP per parą vidutiniškai padidėjo 0,8%. Pašaro kiekis, skirtas vie-
nam gyvuliui pašaro suvartojimas vidutiniškai sumažėjo 2,2%.

Dėl didesnio pašarų efektyvumo, naudojant Fermacto, užaugina-
ma 20 kg daugiau gyvojo svorio. Tyrimų duomenys ankstyvuoju 
augimo periodu bei viso auginimo-penėjimo periodu yra gauti iš 
universitetų ir rinkos tyrėjų. Įprasti kukurūzų-sojos racionai buvo 
naudojami visuose pašaruose, kiekviena pašaro formulė sukur-
ta siekiant užtikrinti baltymų kiekį nuo 16% iki 14% viso augini-
mo-penėjimo metu.

Vidutinis paros priesvoris vidutiniškai padidėjo 0,8%. Atitinka-
mai sumažėjus pašarų poreikiui, priesvoris padidėjo nuo 1,3% 
iki 4,1% - vidutiniškai 2,2%.

Šie duomenys įrodo, kad Fermacto veikia medžiagų apykaitą 
kiaulių auginimo-penėjimo etapuose, gerina pašaro konver-
siją, veikia, kaip prebiotikas, atlieka katalitines ir fermentines 
funkcijas.

 

Pašaro papildas kiaulėmsParšavedės atsiveda 
didesnio svorio vadas, 
greičiau surujoja.

Fermacto užtikrina geresnę paršavedės organizmo būklę ir 
sutrumpina laiką iki kitos rujos -  4,7%. Produktas ženkliai  sumažina 
paršavedės svorio netekimą, atsirandantį dėl laktacijos - 19,8%.

Fermacto sumažina paršelių kritimus ir pagerina paršavedės lak-
taciją. Didesnė laktacija didina paršelių priesvorį 0,6%.

Fermacto sureguliuoja žarnyno 
mikrofloros pusiausvyrą.

Šis naudingas balansas sukuria 
prebiotinę aplinką, skatinančią 
ankstyvą žarnyno brandą, didina 
produktyvumą.

Fermacto  – šaltinis koncentruotų pagalbinių 
maistinių medžiagų, turinčių katalizinių ir 
fermentinių savybių. Padeda sumažinti stresą 
nujunkymo ir penėjimo etapuose bei gerina 
našumą visuose šėrimo etapuose.

Gerina mikrofloros 
pusiausvyrą 

Didina virškinimo pajėgumą

Gerina PKK

Didina priesvorį

Sumažina išlaidas vaistams

Tai ne hormonas

Netoksiškas

Nėra kenksmingų likučių 
skerdenoje

Nėra jokio žalingo 
poveikio mėsos kokybei

Nėra išlaukos

Informacija apie produktą

Gamintojas:
PetAg Inc., 255 Keyes Ave., Hampshire, IL  60140 USA 

800-323-6878 X 2279; FAX: 847-683-0460 
Lewis M. Sutton, vykdantysis viceprezidentas

El. paštas intlmspa@aol.com

UAB „VETA“
Kalvarijų g. 62, 

LT-09304 Vilnius

Tel. +370 5 272 4390 
Faks. +370 5 275 1832
El. p. veta@veta.lt

Nemokama linija 8 800 123 41
www.veta.lt

OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

TAIP NE

Ba
nd

ym
as

Pr
ad

in
is

 s
vo

ris
, k

g

D
ie

nų
 s

ka
ič

iu
s

Va
dų

 s
ka

ič
iu

s

Pa
rš

el
ių

 s
ka

ič
iu

s

Kontrolinė grupė Fermacto grupė

VP
P

Pa
ša

ro
 su

va
rt

oj
im

as
           

pe
r 1

 d
.

VP
P

Pa
ša

ro
 su

va
rt

oj
im

as
 

pe
r 1

 d
.

1 22 91 3 42 760 3,69 730 3,54

2 22 98 12 96 760 3,1 780 3,06

3 16 99 8 80 735 3,13 745 3,09

Kontrolinė 
grupė

Fermacto 
grupė

Paršavedžių skaičius 35 35

Pradinis paršavedžių svoris, 
kg

190,2 184,7

Galutinis paršavedžių 
svoris, kg

149,3 151,9

Svorio praradimas 
laktacijos periodu, kg

40,9 32,8

Dienos iki rujos 23,6 22,5

Paršavedžių pašaras, kg 139,8 140,4

Kontrolinė 
grupė

Fermacto 
grupė

Gimusių gyvų paršelių 
skaičius

9,11 8,54

Svoris gimimo metu, kg 1,21 1,19

Nujunkytų paršelių skaičius 8,3 8,35

Kritimų skaičius 0,81 0,19

Kritimai, % 8,9 2,2

Nujunkytų paršelių svoris, 
kg

7,43 7,27



Jau daugelį metų kiaulių augintojai visame pasaulyje pasiekia 
puikių rezultatų įtraukdami į racioną produktą Fermacto, kuria-
me yra Aspergillus sp.  Ankstesnis paršelių nujunkymas, vados ir 
paršiavimosi vienodumas, geresnė gyvulių sveikatos būklė - tai 
tik keletas teigiamų veiksnių, kurie pasiekiami naudojant pre-
biotiką Fermacto.

Siekdama išsiaiškinti ir išanalizuoti Aspergillus sp., naudojimo 
rezultatus įmonė PetAg atliko nepriklausomus recenzuotus 
mokslinius tyrimus. Atlikti stebėjimai, kaip Fermacto veikia žar-
nyno brandą, įtakoja bandos sveikatą ir gyvulių vienodumą, 
įmunologinį potencialą bei mikrobų šalinimą iš organizmo. 

Tyrimų metu sutelktas dėmesys į Aspergillus sp., esančio pro-
dukte poveikį, įtakojantį virškinimo procesus:

1. Pagreitina virškinimo trakto mikrofloros dauginimąsi:
a.  Skatina didesnę žarnyno fermentaciją.
b.  Įtakoja didesnį trumpųjų organinių rūgščių kiekio atsiradi-
mą, kurios mažina žarnyno pH, skatina ankstesnį bei didesnį 
žarnyno gaurelių augimą.
c.  Esant biologinei grėsmei, sumažina patogenų potencialą.
 
2. Skatina paršelių augimą ir vados vienodumą:
a.  Ankstyvo amžiaus paršeliams padeda greičiau priprasti prie 
sudėtingesnių maistinių medžiagų.
b.  Palaipsniui didina žarnyno tranzito laiką.
c.  Skatina didesnį mikrobinį fermentinį virškinimą bei didesnę 
žarnyno absorbciją.

3. Mažina augimo atsilikimą, kuris įtakoja vados nevienodu-
mą.
 
Aspergillus sp., esantis produkte Fermacto, pasparina minėtus 
procesus ir užtikrina sugrįžtantį pelną.

 

PAGriNDiNėS SAVyBėS:
•	 Stabilus	 produktas,	 3	 metų	 galiojimo	 laikas.	 Naudojamas	

sausame bei šlapiame pašare.  
•	 Unikalus	sudėtimi	ir	veiksmingumu.
•	 Nėra	gyvų	ląstelių	-	sterilus	produktas.
•	 Mažas	baltymų	kiekis	(mažas	nukleino	rūgščių	kiekis).
•	 Palaiko	tinkamą	žarnyno	mikrofloros	būklę.
•	 Nėra	 kenksmingų	 likučių,	 netoksiškas,	 nepavojingas	 dar-

buotojams.

NaUdojiMo	būdaS:
Naudokite Fermacto starteriniame, auginimo ir penėjimo eta-
puose skirdami gyvuliams 0,05% - 0,2% produkto visaverčiuo-
se pašaruose. Pre starteriniame etape skirkite 0.3% Fermacto. 
Paršavedėms skirkite 0,2% produkto pašaruose paršingumo ir 
laktacijos metu. Dėl gerų skoninių savybių Fermacto gali būti 
įterpiamas į pašarus rekomenduojama doze, nepratinant gyvu-
lio prie produkto.

aNalitiNė	SUdėtiS:
                                    Garantuota        Įprasta

Baltymai, %                    >19,0 20,6

riebalai, %                     >0,9 1,3

Ląsteliena %                 <40 38,5

Pelenai, %                      <5 3,2

SUdėtiS:
Džiovinti, tirpūs, extrahuoti Aspergillus sp. milteliai.

PakUotė:
Fermacto sufasuotas po 25 kg, polipropileniniuose maišuose.

Fermacto® aprūpina 
gyvulio organizmą 
svarbiomis, 
koncentruotomis, 
pagalbinėmis maistinėmis 
medžiagomis.
Gautas iš Aspergillus sp. kamieno 
aktyvios fermentacijos būdu
Šiuolaikinis kiaulių šėrimas yra grindžiamas išsamiais moksliniais 
tyrimais. Deja, tiksliai sudaryti racionai negali numatyti visų išori-
nių ir vidinių fermos valdymo sąlygų su kuriomis susiduria augin-
tojai.

Svarbiausias neigiamai veikiantis maisto medžiagų poreikį veiks-
nys yra stresas. Stresas, atsiradęs dėl besikeičiančių pašarų ar 
aplinkos	 gali	 paveiktų	 trapią	 virškinimo	 trakto	 mikrofloros	 pu-
siausvyrą ir leisti patogenams ar kitoms neefektyvioms bakteri-
joms užimti naudingųjų bakterijų vietą.

Fermacto yra įterpiamas į kiaulių racioną tam, kad sumažintų gy-
vulių organizmo sutrikimus, atsiradusius dėl streso. Nors yra daug 
žinoma apie vitaminus, mineralus ir amino rūgštis, didelę dalį pa-
lankių augimo rezultatų lemia pagalbinės maistinės medžiagos, 
esančios Fermacto produkte, Aspergillus sp. ląstelių sienelėse. 

Informacija apie produktą
Kiaulių penėjimo 
periodas trumpesnis, 
reikiamas gyvulių svoris 
pasiekiamas greičiau ir 
efektyviau.
Žindomi ir nujunkyti paršeliai

Tyrimų rezultatai atlikti 5 universitetuose parodė tiek augimo 
pagerėjimą, tiek geresnį pašarų įsisavinimą.

 

Fermacto naudinga skirti jauniems paršeliams. rekomenduoja-
ma	skirti	ankstyvo	augimo	laikotarpiu	(nuo	3	iki	8	savaičių	am-
žiaus	arba	nuo	5	iki	20	kg	svorio	paršeliams)	0,2	-	0,3%	Fermacto	
visaverčiuose pašaruose.

Atlikus penkis bandymus su jaunais paršeliais, vidutinis pa-
ros priesvoris padidėjo 4,6%. Atitinkamai sumažinus pašarų 
poreikį, pelnas iš vieno gyvulio vidutiniškai padidėjo 5,2%. 
Skyrus 0,25% Fermacto žindančių bei nujunkytų paršelių pa-
šaruose ir sušėrus 1 t pašarų, gauti papildomi 25 kg gyvojo 
svorio.

Fermacto® yra pirminis 
fermentacijos produktas, 
kuris teigiamai veikia 
kiaulių virškinimo sistemą.
Fermacto veiksmingumas kiaulių 
pašaruose yra išsamiai aprašytas
Pripažinta, kad Fermacto naudojimas didina kiaulių auginimo 
našumą esant įvairioms aplinkos sąlygoms. Tyrimai parodė, kad 
Aspergillus sp. spartina Lactobacillus sp. bakterijų  augimą, kurios 
keičia mikrobų populiaciją žarnyne, mažindamos patogenų atsi-
radimo riziką. Šios naudingos bakterijos sureguliuoja žarnyno mi-
krofloros	pusiausvyrą,	skatina	normalios	mikrofloros	populiacijos	
atsistatymą, kuri sumažėja dėl streso ar antibiotikų. Kitaip tariant, 
atkuriama natūrali žarnyno simbiozė.

   

Fermacto® gerina ankstyvąjį 
virškinimo trakto 
vystymosi etapą.
Palaiko	sveiką	žarnyno	mikrofloros	būklę
Naujas požiūris į vaistus sukėlė susidomėjimą prebiotikų, tokių 
kaip Fermacto poveikiu. Todėl atsiradus ribojimui naudoti anti-
biotikus pašaruose bei reikalavimui gerinti gyvulių mitybą anks-
tyvuoju augimo periodu, atsiranda poreikis optimizuoti gyvulių 
auginimo kaštus. 

išleista daug teisės aktų, kurie įpareigoja visiškai atsisakyti antibio-
tikų naudojimo pašaruose. Prebiotokas Fermacto palaiko sveiką 
žarnyno aplinką, skatindamas augti naudingąsias bakterijas.  Ga-
liojant teisės aktams, antibiotikai turi būti naudojami tik atsižvel-
gus į konkretų gydymą. Naudojant Fermacto su antimikrobinėmis 
medžiagomis gaunami puikūs rezultatai.
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1 4,7 28 2 12 310 1,59 345 1,59

2 5 42 2 8 450 2,26 495 1,98

3 7,7 28 8 160 265 2,02 275 1,94

4 8,4 25 1 28 555 1,88 535 1,74

5 15 42 3 60 700 2,47 735 2,42


