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Babi® – Nusciencen uusi, erinomainen rehuohjelma pikkuporsaille
Porsaat tulee kasvattaa kannattavasti. Samalla on minimoitava antibioottien tarve. Kasvavien
pahnuekokojen myötä vastasyntyneet porsaat ovat hyvin herkkiä. Erityisesti näille porsaille
HKScan ja Nuscience ovat kehittäneet Babi® -porsasrehuohjelman.
Babi® tarjoaa kaksi rehulinjaa, joilla on erilaiset tavoitteet: rehun syönti ja suolistoterveys.
Babi® Delicious -rehulinja tähtää erinomaiseen rehun syöntiin ennen ja jälkeen vieroituksen.
Tämän linjan tuotteet sisältävät erinomaisen maukkaita ja hyvin sulavia raaka-aineita. Näin
myös varhain vieroitetut ja pienenä vieroitetut porsaat houkutellaan syömään riittävästi rehua
vieroituksen aikaan. Näille porsaille on elintärkeää oppia syömään kiinteää rehua, kouluttaa ruoansulatuskanavaa sekä ylläpitää suolistoterveyttä.
Babi® Robust -rehulinja yhdistää rehun hyvän syönnin ja terveyden tukemisen. Näin porsaat
saavuttavat erinomaisen rehun syönnin ennen ja jälkeen vieroituksen, samalla ylläpitäen hyvän
terveyden. Korkean rehun syöntimäärän ja hyvän terveyden yhdistelmä takaa useimmilla tiloilla
kustannustehokkaimman tuotannon. Babi® Robust on ihanteellinen rehuohjelma tiloille, joilla
porsaiden ruokahalu on hyvä ennen ja jälkeen vieroituksen.
Babi® -rehulinjojen tuotteisiin on käytetty vain korkealaatuisimpia raaka-aineita takaamaan porsaiden erinomainen kasvu ja terveys. Sarja sisältää kolme tuotetta: Babiton, Babi-Boostin ja
Babi-Startin.
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Babi® -tuotteistossa vain korkealaatuisimpia raaka-aineita
Babi® -rehulinjat sisältävät kolmea, HKScan ja Nusciencen yhteistyössä kehittämää tuotetta:

Babito – houkutteleva ja energiapitoinen ensirehu ensimmäisille elinviikoille
Babito on suunniteltu stimuloimaan erityisesti rehun syöntiä porsaan ensimmäisten elinviikkojen
aikana. Mitä enemmän porsas syö lisärehua, sitä nopeammin ruuansulatuskanava kehittyy.
Näin porsaat ovat paremmin valmistautuneet tulevaan vieroitukseen. Babito sisältää samat
raaka-aineet ja aromit kuin Babi-Boost ja Babi-Start, jolloin siirtymät rehusta seuraavaan onnistuvat hyvin.
Babito voidaan annostella kuivana tai veteen sekoitettuna.
Olomuoto:
Jauheinen, joukossa maissihiutaleita
Pakkaus:
25 kg säkki
Babi-Boost – nuorille ja pienille porsaille ensirehuksi tai vieroitusrehuna
Babi-Boost on joustava prestarter-rehu, joka on erityisesti suunniteltu nuorille ja pienille porsaille. Sitä voidaan käyttää porsaiden ensirehuna tai vieroitusrehuna. Maistuvat ja korkealaatuiset raaka-aineet, kuten extrudoitu kaurajauho, kookosöljy ja perunavalkuainen, varmistavat rehun hyvän syönnin ja optimaalisen kasvun ennen ja jälkeen vieroituksen. Lisäksi makean ja
happaman yhdistelmä tekee rehusta vastustamattoman makuisen porsaille.
Babi-Boost voidaan annostella kuivana tai veteen sekoitettuna.
Olomuoto:
Jauheinen
Pakkaus:
25 kg säkki
Babi-Start – vieroitettujen porsaiden terveyttä tukemassa
Babi-Start prestarter takaa huolettoman alun vieroitetuille porsaille, koska se keskittyy sekä rehun syöntiin että porsaiden terveyteen, jotka ovat porsaiden kasvua rajoittavia tekijöitä. BabiStart tähtää kustannustehokkaaseen kasvuun samojen maistuvien ja hyvin sulavien raaka-aineiden avulla kuin Babi-Boostissa. Lisäksi se sisältää ainutlaatuisen terveyskonseptin.
Terveyskonseptissa käytetään viimeisen tietämyksen mukaisesti sulamattomia kuituja, tuetaan
suolen luonnollista suojamekanismia haitallisten aineiden imeytymisen ehkäisemiseksi ja vähennetään E.Coli-infektion painetta.
Babi-Start voidaan annostella kuivana tai veteen sekoitettuna.
Olomuoto:
3,2 mm rae
Pakkaus:
25 kg säkki
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Babi® Delicious –rehulinjojen maistuvilla ensirehuilla optimoitu rehun syönti
Babi® Delicious -ohjelmasta on oma versionsa tiloille, joilla vieroitetaan 21 iässä, ja tiloille, joilla
vieroitetaan 28 päivän iässä.
Babi® Delicious -ohjelma – vieroitus 21 päivän iässä:
Tämä ohjelma on suunniteltu erityisesti varhain tai pienenä vieroitettaville porsaille. Babiton ja
Babi-Boostin maistuvat ja korkealaatuiset raaka-aineet antavat parhaan mahdollisen alun näille
herkille porsaille.
Pienille porsaille suositellaan Babi-Boostin antamista 3 päivää vieroituksesta. Kun mahdollisimman moni porsas syö kiinteää rehua jo ennen vieroitusta, saadaan minimoitua suolistovauriot
ensimmäisinä päivinä vieroituksen jälkeen.

Babi® Delicious -ohjelma – vieroitus 28 päivän iässä:
Tämä ohjelma on ihanteellinen tiloille, jotka haluavat kannustaa porsaita lisärehun syöntiin ennen vieroitusta ja maksimoida vieroituspainon. Rehun syönnin stimuloimiseksi voidaan antaa
Babi-Boostia Babi-Startin ohella ensimmäisten 3 päivän ajan vieroituksesta.
Vieroituksen jälkeen rehun syöntiä voidaan edistää antamalla Babi-Boostia Babi-Startin ohella
ensimmäisten 3 päivän ajan vieroituksesta.
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Babi® Robust – terveet ja kestävät porsaat
Babi® Robust yhdistää rehun hyvän syönnin ja terveysnäkökulman. Linja tähtää rehun erinomaiseen syöntiin, samalla ylläpitäen porsaiden hyvää terveyttä. Tämä yhdistelmä takaa useimmilla tiloilla kustannustehokkaimman tuotannon. Babi® Robust on ihanteellinen rehuohjelma
tiloille, joilla porsaiden syönti/ruokahalu on hyvä ennen ja jälkeen vieroituksen.
Babi® Robust -ohjelma – vieroitus 28 päivän iässä:
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VINKKEJÄ ONNISTUNEESEEN PORSAIDEN RUOKINTAAN:
Imevät porsaat:
• Turvaa porsaille hyvä alku: optimoi emakon ternimaidon ja maidon tuotanto ja varmista,
että porsaspesä on riittävän lämmin. Vuoroimetyksellä voidaan varmistaa, että kaikki
porsaat saavat riittävästi ternimaitoa.
• Aloita porsaiden lisärehun antaminen mahdollisimman aikaisin, tällä saadaan mahdollisimman moni porsas syömään kiinteää rehua ennen vieroitusta!
• Tarjoa rehu avoimesta astiasta, josta porsaiden on helppo syödä
• Sijoita ruokinta-astia mahdollisimman lähelle emakon päätä
• Anna rehua usein (4x/päivä) pieninä annoksina, jolloin se säilyy tuoreena ja houkuttelevana
• Ruoki porsaat samaan aikaan, kun emakko syö
• Varmista, että porsailla on aina raikasta juomavettä helposti saatavilla
• Älä vieroita porsaita liian varhain
Vieroitetut porsaat:
• Anna porsaille lämmin vastaanotto: varmista, että osasto on puhdas, kuiva ja lämmin
• Laita nuoret ja pienet vieroitetut porsaat omiin karsinoihinsa ja ruoki ne nuorena vieroitettavien Babi-Delicious -ohjelman mukaan
• Jätä valot päälle ensimmäisten 48 tunnin ajaksi
• Käy vastavieroitettujen osastossa useita kertoja päivässä, se innostaa porsaita syömään
• Varmista riittävä veden juonti antamalla lisävettä (300 ml/porsas) ensimmäisten päivien
ajan
• Aseta pyöreä lisäastia normaalin ruokkijan viereen ensimmäisen päivien ajaksi vieroituksen jälkeen, näin saat porsaat syömään entistä paremmin

