pro Prasata
CitriStim® je zdroj mannan oligsacharidů (MOS) pocházející z kvasinek (Pichia guillierm o nd ii),
který vyrábí a patentovala ﬁrma ADM při výrobě v potravinářských podmínkách. Je určen pro
všechna stádia chovu prasat. Bylo prokázáno stabilní zvýšení užitkovosti selat. CitriStim má
pozitivní vliv na střevní populaci a zlepšení imunity u všech kategorií prasat.
Fáze kojení
♦ CitriStim prokázal průkazné zvýšení denních přírůstků a produkční účinnosti krmiv v několika věděckých
studiích (ADM Výzkumné studie S03119, S04107, S05115 a S07117).
♦ CitriStim zlepšil odchov kojených selat, protože in-vitro pokusy ukázaly, že kvasinkové mannany (MOS) pomohly
odstranit E. co li, Salmonella a Clostridium ze zažívacího traktu.
Fáze produkce a dokončení výkrmu
♦ ADM výzkum demonstroval, že CitriStim zvýšil produkční účinnost krmné směsi rostoucích prasat
(ADM Výzkumná studie S05203).
♦ Mannan oligosacharidy hrají důležitou roli při fermetaci v dolní části střeva; výsledkem je produkce těkavých
mastných kyselin ve střevě jako doplňujícícho zdroje energie.
Fáze březosti a laktace prasnic
♦ Kvasinkové mannany mají pozitivní vliv na porodní hmotnost selat a snižují porodní úmrtnost.
♦ Kvasinkové mannany mohou zlepšit obsah imunoglobulinů v mlezivu prasic, což může být způsobeno přítomností β-glukanů a oligosacharidů.
Jak lze CitriStim odlišit od ostatních výrobků MOS
Stabilní kvalita – Vyráběn výhradně ﬁrmou ADM v podmínkách potravinářské výroby, čímž vzniká produkt s
mimořádně vysokou, konzistentní kvalitou s minimální variabilitou obsahu MOS.
Doložená účinnost – Účinnost CitriStimu je testována a prokázána ve vědeckých studiích interními a externími
výzkumnými pracovišti.
Jedno místo výroby – Zaručuje konzistentní kvalitu.
Kvalita výroby – CitriStim je patentovaný krmný doplněk vyráběný výhradně ﬁrmou ADM.
Doporučené dávkování pro CitriStim
Odchov selat: 1-2 kg/t kompletní krmné směsi
Rostoucí prasata: 1 kg/t kompletní krmné směsi
Prasata konec výkrmu: 0,5 kg/t kompletní krmné směsi
Březí/Kojící prasnice: 1-2 kg/t kompletní krmné směsi
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No representation of proﬁtability is hereby made. The statements and ﬁgures shown here are estimates and projections. Neither ADM Alliance Nutrition, Inc.,
nor its employees, agents, or assigns make any warranty of any kind, including warranty of merchantability or results, relative to the information contained
herein. Actual results will be aﬀected by the ability of animals to produce milk, gain, health of animals, management, previous treatment, environment, etc.
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