
Ivarzási problémák? Megoldás a VITAPOL® 

Avagy a VITAPOL® legújabb eredményei kocákon a szaporodásbiológia támogatásában. 

   A VITAPOL® természetes eredetű ásványi takarmány-kiegészítő termék család gazdasági haszonállatok 

számára. A készítmények támogatják az immunrendszert és növelik a termelési eredményeket. Fő összetevőik a 

növényi anyagok természetes humifikációja révén létrejött Humin és Fulvosavak, melyek komplex formájában 

tartalmazzák a legfontosabb mikroelemeket. Az összes haszonállat faj számára elérhető a bőséges 

termékválaszték. Változatos és egyszerű felhasználásuk kézenfekvő lehetőség az állatok egészségének 

támogatásában, ez által a termelési eredmények javításában. 

Friss eredmények:                                                                                                                                                       

   Egy Alföldi 400 kocás sertéstelep elégedetlen volt a Magyar Nagyfehér és Lapály kocák rossz ivarzási átlagával. 

A kocák üresen álló ideje minden esetben gazdasági ráfizetés. Kiesés a termelésből, azaz malac veszteség. 

Havonta 3 alkalommal szelektálják a vemhesítésre szánt kocákat. Esetenként 25, havonta 75 anyaállatot. 

Alkalmanként 4-5, havi szinten 12-15 is visszaivarzott. Elkezdték etetni a VITAPOL®PULVIS takarmány kiegészítőt  

1%-ban, azaz 10 kg/tonna takarmány arányában. Lehetőség volt ugyan az itatóvízhez keverni a VITAPOL® LIQUID 

készítményt, de a munkaerőre és az adott technológiára nézve ez volt a kényelmesebb megoldás. A kocák 

visszaivarzása 4+4 tenyésztésbe állítást követően lecsökkent; 2-3 anyaállatra a csoportok esetében. Ez a 

vemhesülésre nézve; 8-12% javulást jelent. Négy csoport után a kedvező eredményeket látva meg akartak 

bizonyosodni arról, hogy a javulás oka valóban a Vitapol alkalmazása volt. Négy csoport után egy hónapig nem 

alkalmazták a készítményt, majd újra használták négy csoportban. Az eredmények minden kétséget kizáróan 

bizonyították a VITAPOL® hatásosságát. 

Miután megszüntették a VITAPOL® etetését egy átmeneti idő-ciklusra, újra leromlott a visszaivarzás; 4-5 kocára 

a szelektálások alkalmával. Nyilvánvaló, hogy a rendkívüli eredmény a kocák ivarzásában kizárólag a Humin és 

Fulvosavakban gazdag, komplex mikroelemeket tartalmazó VITAPOL® áldásos hatása. 

És, hogy mekkora gazdasági hasznot hoz a VITAPOL® a gazdaságnak?                                                                      

Tiszta eredményként;                                                                                                                                                     

Havonta 3 tenyésztésbe állításból; minimum 6 almot.                                                                                            

Havonta minimum 60, évente 720 választott malacot.                                                                                   

Gyakorlatilag egy extra 13. havi választási malactermelést. 

   Manapság igen jó piaci ára van a választási malacoknak.                                                                                                 

A kézzelfogható termelési eredmények, a gazdasági oldalon súlyos összegekben realizálódnak.                        

Ehhez képest a befektetett költség jelentéktelennek mondható. 

A kivételes eredményeken felbuzdulva a gazdaság a VITAPOL® termékcsalád alkalmazását kiterjeszti a 

szaporulatra is. 

Mit tud a sertéstartásban a VITAPOL® PULVIS a tenyészállatokra és a szaporulatra nézve?                                                                                                                      

Néhány példa: 

- Javul a kocák általános egészségi állapota, csökken a fiaztatói kocakiesés.                                                                    

- Javul a tejtermelés, nő a kocatej vas és mikroelem tartalma.                                                                                            

- Nő az élve született malacok száma, a malacok születési súlya és vitalitása.                                                                   

- Javul az alomkiegyenlítettség.                                                                                                                                                  

- Erősödik, hamarabb érik az immunrendszer, kevesebb a választási törés, javul a vakcinázás hatékonysága.                                                                                                                               

- Detoxikál, megköti és kiüríti a tápokban lévő mikotoxinok egy részét.                                                                             



- Javul a vemhesülési %, csökken a visszabúgó kocák száma.                                                                                               

- Kevesebb a gyógyszer-felhasználás. 

 

További VITAPOL® termékeink:                                                                                                                                              

(a teljesség igénye nélkül) 

VITAPOL® LIQUID                                                                                                                                                          

VITAPOL® SZUSZPENZIÓ                                                                                                                                              

VITAPOL® ANTIMAST                                                                                                                                                   

VITAPOL® ANTITOX                                                                                                                                                 

VITAHORSE® PULVIS                                                                                                                                               

VITAHORSE® SZUSZPENZIÓ 

A napjainkban a haszonállat tartásban hogyan lehet gazdasági előnyt kovácsolni?                                                                

Itt a lehetőség, ami már sokat bizonyított: VITAPOL®- „Ajánlom magamat.” 
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