
hrană suplimentară pentru scroafe
Dr.  FIDES  Flush

În intervalul de la înțărcare până la montă este 

crucial pentru numărul și calitatea ovulelor. Ni-

velul de insulină crește când se consumă un ni-

vel mai mare de zaharuri simple. Dr. Fides Flush 

datorită conținutului de zaharuri  și complexului 

de vitamine selectat pentru efectele sinergice 

asupra aparatului reproductiv în această etapă de 

reproducție influențează într-un timp scurt nu-

mărul și calitatea ovulelor.

Compoziție: 
mixt de zaharuri, Vit. E 585 mg, Vit. C 750 mg, β-caroten 
750 mg.

Doză: 
300 – 400 g/cap/zi (în funcție de greutatea animalului). 
A se hrăni de la înțărcare până la montă.
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Sistemul complet de hrană al purceilor
                      Dr. FIDES 

De la A la Z – De la fătare la 35 kg 
Programul complet de hrană a purceilor a luat naștere 
în baza experienței noastre privind fabricarea și dez-
voltarea continuă a furajelor pentru purcei, aplicată 
deja timp de 15 ani de către fermierii noștri. În cadrul 
optimizării rețetelor pornim de la selectarea atentă a 
materiilor prime. Boabele de soia și majoritatea cere-
alelor furajere sunt prelucrate termic. Este evidentă 
utilizarea proteinelor animale (de ex. făină de pește 
cu concentrație ridicată de proteine), parte integran-
tă a acestor furaje sunt și gama de înlocuitori de lapte 
Porfid® A sau Porfid® Salimu, alte materii furajere se-
lectate și substanțe adiționale, care asigură o alimen-
tare suficientă și echilibrată cu substanțe minerale, vi-
tamine, acizi anorganici și organici, probiotice, arome 
și îndulcitori. 
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Imuno Fe

Prestarter destinat pentru purcei de la ziua 3-5 de viață ca și supliment maternitate cu scopul de a 
câștiga și consolida obișnuința timpurie cu alimentarea cu hrana consistenta, este foarte recomandat 
pentru scroafele în pregătire pentru montă cu producție de lapte mai scăzută sau cu număr de monte 
mai ridicat. Prestarterul nu conține cantități mari de ZnO ci o concentrație mai ridicată de fier organic.

Dietetic

Prestarter medicinal cu ZnO, eventual cu alt tip de medicament în baza prescripției medicului ve-
terinar, conceput pentru rezolvarea unor probleme de sănătate a populației pe perioada de după 
înțărcare. Recomandăm folosirea după înțărcare timp de maxim 14 zile. Este furnizat doar în baza 
prescripției medicului veterinar pentru prepararea furajelor medicale.

Standard

Prestarter medicinal cu ZnO, eventual cu alt tip de medicament în baza prescripției medicului ve-
terinar, conceput pentru rezolvarea unor probleme de sănătate a populației pe perioada de după 
înțărcare. Recomandăm folosirea după înțărcare timp de maxim 14 zile. Este furnizat doar în baza 
prescripției medicului veterinar pentru prepararea furajelor medicale. Este varianta mai economică 
a programului Dr. FIDES.

II

Amestec furajer ce face legătura cu prestarterii Dr. FIDES care este recomandat a fii aplicat până la tre-
cerea la amestecul furajer A1. Dr. FIDES II conține o concentrație scăzută de cereale prelucrate termic.

Imuno

Prestarter medicinal cu ZnO, eventual cu alt tip de medicament în baza prescripției medicului veteri-
nar. Prestarterul este îmbogățit cu concentrații mari de ingrediente furajere ce consolidează sistemul 
imunitar. Recomandăm folosirea după înțărcare timp de maxim 14 zile. Este furnizat doar în baza 
prescripției medicului veterinar pentru prepararea furajelor medicale.

Ce reprezintă varianta NANO?
Anul acesta am inclus în programul nostru de prestarteri medici-
nali cu zinc varianta NANO (Imuno NANO, NANO Dietetic, NANO 
Standard). Este vorba despre aceeași compoziție a starterilor fără 
un nivel medical de ZnO în amestec. Efectele dorite ale medicației 
sunt atinse prin utilizarea unei forme speciale de nanoparticule de 
ZnO și CuO. Datorită unui înveliș mai solid al acestor particule este 
posibilă dozarea unei cantități mai scăzute de zinc cu efect compa-
rabil cu nivelul medicamentației.
Avantajele acestei variante: nu este necesară prescripția medicului ve-
terinar ca în cazul medicamentației cu zinc, ca urmare a concentrației 
scăzute de zinc amestecul este mai gustos îmbunătățind consumul 
furajelor și nu are loc o eliminare masivă a Zn în bălegar (aspect im-
portant pentru centralele de biomasă). Nu este lipsită de importanță 
și reducerea prețului comparativ cu variantele medicale.



Ambalare: 
Toate produsele din gama Dr. FIDES sunt furnizate în funcție de solicitarea fermierului în formă vărsată 
sau sub forma granulatelor fărâmițate (cu excepția starterului), în ambalaje de 25 kg sau big-bag.

Înlocuitori de lapte pentru purcei

Dr. FIDES SHAKE
Înlocuitor de lapte pentru purcei
Rezolvă problematica creșterii purceilor în condiții de fătare ridicată, 
pierdere a scroafelor mamă prin mortalitate, producție scăzută de lap-
te a scroafelor, purcei neechilibrați după înțărcare. Laptele este alcătuit 
din componente verificate de o calitate ridicată și în primul rând din 
componente lăptoase. Componentele de primă clasă și stabilitatea 
produsului asigură sănătatea și creșterea purceilor problematici care 

Vârstă 4-21 zile 2 înainte de înțărcare și până la 14 zile după înțărcare 14-28 zile după înțărcare

Varianta 1 Imuno Fe Imuno, Imuno NANO II

Varianta 2 Imuno Fe Dietetic, Dietetic NANO II

Varianta 3 Dr. FIDES Shake Imuno, Imuno NANO II

Varianta 4 Dr. FIDES Shake Standard, Standard NANO II

Varianta 5 10 % Porfid® Salimu, Porfid® A 8-10 % Porfid® Salimu, Porfid® A II

Varianta 6 10 % Porfid® Salimu, Porfid® A 10 % Porfid® Salimu, Porfid® A 5-8 % Porfid® Salimu, Porfid® A

Varianta 1, 2, 6
pentru fermele cu status de să-
nătate mai scăzut (PCV 2, COLI, 
ENTERITIS, ILEITIS), cu risc mare 
de infectare.

Varianta 3, 4, 5 
pentru fermele cu nivel de sănă-
tate mai ridicat, cu acțiune scă-
zută asupra mediului cu agenți 
patogeni, cu standard ridicat al 
măsurilor veterinare și de igienă 
zoologică.

PROGRAMUL IMUNO
Ce este IMUNO? 
• complex de componente ce întăresc sistemul imunitar
•  furaj suplimentar, nu este medicament, nu necesită prescripție  

medicală
•  dozare cu amestecuri furajere complete (prestarteri Dr. FIDES Imu-

no, supliment  furajer pe bază de lapte Porfid® Salimu) 

De ce să aplicăm suplimentul IMUNO?
• o economie eficientă
•  un consum ridicat de furaje chiar din maternitate – o greutate 

ridicată la înțărcare
•  reducerea pierderilor directe prin mortalitate
•  purcei mai echilibrați – cantitate scăzută de NS (Non Standard)
•  imunitate ridicată – reacție ridicată la vaccinare – imunitate 

împotriva agenților patogeni
• simplitate și efort de muncă scăzut.

Porfid® A
Este un supliment furajer pe bază de lapte utilizat pentru comple-
tarea componentei lăptoase a furajelor combinate pentru purcei. 
Datorită concentrației ridicate a furajelor lăptoase acționează și ca 
un îndulcitor natural contribuind la îmbunătățirea consumului de 
furaje. Dozarea recomandată este de 10 % din cantitatea completă 
de furaje. Porfid® A poate fii utilizat și în cadrul fermelor de creștere 
în furajele pentru purcei pentru îmbunătățirea consumului de furaje, 
eventual poate fii folosit la adăpare în concentrație de 1 : 8-9.

Porfid® Salimu
Supliment furajer pe bază de lapte destinat pentru prepararea 
amestecurilor de furaje combinate pentru purcei cu componenta 
IMUNO (dozare 5 % pentru starter, 3 % pentru starter sau creștere).

altfel ar deceda, sau în cel mai fericit caz ar cădea în categoria celor 
non standard, adică nerentabili!
Dr. FIDES Shake a fost conceput astfel ca să acopere nevoile purceilor 
și să poată fii aplicat din ziua 2 după fătare. Componentele lăptoase, 
conținutul de zaharuri ușor digestibile, probioticele, gluganii și vita-
minele reprezintă garanția unei creșteri de calitate a purceilor. Re-
comandăm dozarea pentru purcei în maternitate (din ziua 2 de viață 
până în ziua 26) concentrație de 1 : 3 iar după înțărcare recoman-
dăm concentrația de 1 : 6. Pentru simplificarea procesului de dozare 
Dr. FIDES Shake este ambalat în săculețe de 0,5 kg. Efectuați dilua-
rea adăugând succesiv în apă caldă la 45°C cantitatea recomandată 
de Dr. FIDES Shake. Efectuați dozarea de câteva ori pe zi în cantitate 
corespunzătoare folosind vase adecvate care să permită un consum 
bun al Dr. FIDES Shake pentru purcei.

În cadrul programului de furajare pentru purcei pot fii utilizate și 
suplimente pentru prepararea starterului pentru purcei:

Starter 9 % - amestec furajer suplimentar care conține atât compo-
nenta de vitamine minerale cât și componenta lăptoasă
Petamin® Starter 5 % - premix vitamino-mineral pentru prepararea 
starterului
Start Pro 4 % - premix vitamino-mineral pentru prepararea starterului
Start 2 % cu enzime – premix vitamino-mineral pentru prepara-
rea starterului
Presus® Starter 0,5 % - premix vitamino-mineral pentru prepararea 
starterului
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