
Reproductors



Reproductors
Els pinsos de reproductors de Cooperativa d’Ivars estan dissenyats per a truges i sementals d’elevada productivitat, i 
s’han adaptat al màxim a cada un dels estats fisiològics i productius per on passen aquests animals.

GAMMA DE PINSOS

VERRES REPOSICIÓ I VERROS
Pinso formulat per aconseguir un òptim desenvolupament ossi i de l’aparell reproductor dels futurs reproductors. Permetrà 
que els animals expressin al màxim el seu potencial genètic i allarguin la seva vida reproductiva. Aquest pinso també 
està indicat per donar als verros durant tota la seva vida reproductiva, per la seva aportació extra en vitamines i minerals 
especialment indicats per a aquesta finalitat.

VERRES 5 GESTANTS
Formulat per optimitzar el desenvolupament placentari, per obtenir un elevat pes del garrí al naixement i per augmentar 
la seva viabilitat. A més, aquest pinso preserva el benestar de la truja durant la gestació gràcies al seu efecte saciant.

VERRES 4 LACTANTS
Pinso d’elevada apetència, concentració i qualitat que maximitza la producció de llet en la truja millorant-ne al mateix 
temps la seva qualitat nutricional.

VERRES 6 AD LIBITUM
Per a truges en estabulació lliure i alimentades a voluntat.

RECOMANACIONS TRUGES

Període Objetiu Tipus de pinso
Consum 
de pinso

Deslletament-Cubrició

(kg/truja/dia)

Día 3-Día 30 gestació

Día 30-Día 100 gestació

Día 100-Día 112 gestació

Día 112 gestació-Part

Lactació

Recuperar a la truja. Alimentar a voluntat.

Disminuir el consum pinso.

Recuperar a la truja. Alimentar segons 
condició corporal.

Cubrició-Día 3 gestació

Mantenir a la truja en l´estat corporal 
desitjat.

Disminuir el consum de pinso a un mínim 
en el pre-part.

Augmentar consum pinso per a cobrir 
unes majors necessitats en aquesta etapa.

Augmentar progressivament el consum 
de pinso.

Verres 4 Lactants

Verres 5 Gestants

Verres 4 Lactants

Verres 4 Lactants

Verres 5 Gestants

Verres 5 Gestants

Verres 5 Gestants

4,5-6,5

1,8-2,3

2,4-2,6

2,5-2,8

2,8-3,1

1,8-2,3

4,5-6,5

CORBA D´ALIMENTACIÓ
0 3 30 100 112
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