
Porcs engreix



La fase d’engreix és una de las més importants de tot el cicle productiu del porcí. Per això, oferim la millor gamma en 
pinsos que us permetrà obtenir els costos en kg de carn més competitius del mercat.

GAMMA DE PINSOS

PORCS INICIACIÓ
Pinso de transició a l'engreix. Està medicat per a disminuir les incidències de malalties entèriques, pulmonars i de paràsits 
que tan freqüents són en aquesta fase.

PORCS ALTA ENERGIA 1
El seu perfecte balanç en energia i proteïna permet que els porcs de genètica conformada expressin al màxim el seu 
potencial de creixement, obtenint així unes espectaculars transformacions. Recomanat des dels 30 fins els 80 kg de pes 
viu.

PORCS ALTA ENERGIA 2
Pinso d’acabat per a porcs de genètica conformada des dels 80 fins els 100 kg de pes viu. Manté el creixement, a la 
vegada que permet baixar el cost de producció significativament.

PORCS 1ª ESPECIAL
Pinso de creixement per a porcs de genètica industrial des dels 30 fins els 80 kg de pes viu. 
Aquest pinso també pot ser utilitzat com a pinso únic en aquelles explotacions que, per la seva logística, no puguin 
utilitzar més d’un pinso a l’engreix.

PORCS 2ª ESPECIAL
Pinso d’acabat per a porcs de genètica industrial des dels 80 fins els 120 kg de pes viu.

Porcs engreix

RECOMANACIONS ALIMENTACIÓ ENGREIX

PROGRAMA D'ALIMENTACIÓ PORCS CONFORMATS

Iniciació

18 kg 25 kg 80 kg 100 kg

Alta Energia 1 Alta Energia 2

GAMMA DE PINSOS

PORCS INICIACIÓ
Pinso de transició a l'engreix. Està medicat per a disminuir les incidències de malalties entèriques, pulmonars i de paràsits 
que tan freqüents són en aquesta fase.

PORCS ALTA ENERGIA 1
El seu perfecte balanç en energia i proteïna permet que els porcs de genètica conformada expressin al màxim el seu 
potencial de creixement, obtenint així unes espectaculars transformacions. Recomanat des dels 30 fins els 80 kg de pes 
viu.

PORCS ALTA ENERGIA 2
Pinso d’acabat per a porcs de genètica conformada des dels 80 fins els 100 kg de pes viu. Manté el creixement, a la 
vegada que permet baixar el cost de producció significativament.

PORCS 1ª ESPECIAL
Pinso de creixement per a porcs de genètica industrial des dels 30 fins els 80 kg de pes viu. 
Aquest pinso també pot ser utilitzat com a pinso únic en aquelles explotacions que, per la seva logística, no puguin 
utilitzar més d’un pinso a l’engreix.

PORCS 2ª ESPECIAL
Pinso d’acabat per a porcs de genètica industrial des dels 80 fins els 120 kg de pes viu.

Tipus pinso Rang de pesos
(kg)

GMD esperat
(g/dia) IC esperat

Porcs Iniciació

Porcs Alta Energia 2

Total

Porcs Alta Energia 1

2,1
2,3

2,6
2,6

Consum de pinso 
(kg)

18-25
25-80
80-100

75

20
110

65
195

900
700

600
750

Tipus pinso Rang de pesos
(kg)

GMD esperat
(g/dia) IC esperat

Porcs Iniciació

Porcs 2ª Especial

Total

Porcs 1ª Especial

2,1
2,4

2,8
2,7

Consum de pinso 
(kg)

18-25
25-80
80-120

102

20
120

70
600

900
700

550
700

PROGRAMA D'ALIMENTACIÓ PORCS INDUSTRIALS

Iniciació

18 kg 25 kg 80 kg 120 kg

1ª Especial 2ª Especial


