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Επικοινωνία:



Η Provimi είναι ήδη μια από τις κυρίαρχες εταιρίες με ηγετική δύναμη στην 
παγκόσμια βιομηχανία πτηνοτροφών τα τελευταία 80 χρόνια, και με τη συνεχή 
εξέλιξη και βελτίωση των προγραμμάτων της, έχει διατηρήσει αυτό τον ηγετικό 
ρόλο. Τα προγράμματα διατροφής πτηνών και τα προϊόντα μας είναι δοκιμασμένα 
και βελτιώνονται συνεχώς κάτω από ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών συνθηκών, 
μέσω του παγκόσμιου δικτύου των ερευνητικών μας κέντρων.

Η Provimi έχει μεγάλη εμπειρία στα ορνίθια κρεοπαραγωγής, όρνιθες ωοτοκίας και 
πατρογονικά, καθώς και στις γαλοπούλες, πάπιες, στρουθοκάμηλους, ορτύκια και 
φασιανούς. Εδώ θα εστιάσουμε σε ορνίθια κρεοπαραγωγής, όρνιθες ωοτοκίας και 
στα πατρογονικά.

Ο συνεργάτης σας στην διατροφή των πτηνών

Η Provimi μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά 
προγραμμάτων και προϊόντων προσαρμοσμένων στις 
τοπικές ανάγκες σας. Μια επισκόπηση του τι μπορούμε να 
προσφέρουμε δίνεται παρακάτω στον Πίνακα 1.

BroilerMax
Διαχειρίζοντας τα ορνίθια κρεοπαραγωγής με στόχο
να επιτευχθούν τα όσο το δυνατόν καλύτερα οικονομικά 
αποτελέσματα είναι ένας σημαντικά αυξανόμενος στόχος στο 
σημερινό κλάδο της πτηνοτροφίας. Ο ρόλος του
προγράμματος διατροφής για την επίτευξη αυτού του στόχου 
είναι διττός. Πρώτον, οι πτηνοτροφές είναι ένα δομικό στοιχείο 
για την αποτελεσματική ανάπτυξη και δεύτερον, αποτελούν
τη μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται στη ζωική παραγωγή. 
Ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητα των πτηνοτροφών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική όταν πρόκειται για τη βελτίωση
της αποδοτικότητας της μονάδας.
Το BroilerMax είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών εντατικής 
έρευνας σε όλες τις πτυχές της διατροφής και της παραγωγής 
που μπορούν να επηρεάσουν τις αποδόσεις των ορνιθίων 
κρεοπαραγωγής. Οι παράγοντες που έχουν ήδη εξεταστεί 
περιλαμβάνουν την ισορροπία πρωτεΐνης / ενέργειας,
τα επίπεδα αμινοξέων και ενέργειας για κάθε φάση της 
ανάπτυξης, την φυσική μορφή της τροφής όπως το μέγεθος 
των πέλετς, την λεπτότητα, τη δομή, την εμφάνιση των 
ζωοτροφών όπως πέλετ ή αλεύρι, την ποιότητα τους,
οι διαφορές μεταξύ φυλής και φύλου, η ποιότητα και το είδος 
των πρώτων υλών και πρόσθετων. Ανάλογα με την τιμή και 
τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και των προσωπικών 
στόχων που έχουν τεθεί από εσάς και τους πελάτες σας,
θα υπολογίσουμε τη βέλτιστη προδιαγραφή ζωοτροφών για 
τη μονάδα σας για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους 
στόχους σας. Το BroilerMax μπορεί να συμβάλλει στη 
μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του πτηνοτροφείου σας.
Η γνώση που αποκτάται από την έρευνα σε όλες τις πτυχές 
της διατροφής των πτηνών και των δεξιοτήτων στη 
μετάφραση αυτής της τεχνογνωσίας σε αποτελεσματικές 
συνθέσεις ζωοτροφών κάνει την Provimi τον ιδανικό 
συνεργάτης σας για τη διατροφή των ορνιθίων 
κρεατοπαραγωγής.

Power Layer Program (Δυναμικό πρόγραμμα ωοτοκίας) 
Στη βιομηχανία πτηνοτροφών ωοτοκίας έχουμε εντοπίσει 
τρεις διαφορετικούς στόχους παραγωγής:
• Μεγάλος αριθμός αυγών, ανεξάρτητα από το βάρος 
 των αυγών
• Υψηλή μάζα αυγών (= το βάρος των αυγών x 
 ποσοστό ωοτοκίας)
• Βέλτιστη κατηγορία βάρους, ή το μέγιστο βάρος των   
 αυγών
Η Provimi μπορεί να υπολογίσει το βέλτιστο πρόγραμμα και 
για τους τρεις τομείς της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως η κατανάλωση τροφής, η φυλή και το 
σύστημα διατροφής (κλουβί, αχυρώνες, ελεύθερης βοσκής, 
βιολογική).

Rearing Period (Περίοδος ανάπτυξης)
Το πρόγραμμα διατροφής της Provimi έχει πέντε στάδια 
ανάπτυξης για την εκτροφή ορνίθων ωοτοκίας. Σε κάθε φάση 
η δίαιτα είναι προσαρμοσμένη προσεκτικά για να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ορνίθων ανάπτυξης σε 
κάθε περίοδο. Κατά την πρώτη φάση χορηγούμε την 
προαρχική τροφή ProGress σε ποσότητα 100γρ/ορνίθιο. Στα 
επόμενα στάδια (αρχικής, ανάπτυξης, ωρίμανσης
και προ-ωοτοκίας φάση) χρησιμοποιούνται πλήρη 
συμπυκνώματα, συμπυκνώματα ή προμίγματα, ανάλογα με 
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Laying Period (Περίοδος Ωοτοκίας)
Μετά την έναρξη της περιόδου ωοτοκίας η Provimi 
προσδιορίζει τέσσερις φάσεις διατροφής: αρχική φάση 
ωοτοκίας, φάση Ι, φάση ΙΙ και φάση ΙΙΙ. Στην αρχική φάση η 
αναλογία σε αμινοξέα, φώσφορο, λινολεϊκό ξύ και ενέργεια 
είναι υψηλή. Η κύρια διαφορά στις δίαιτες των φάσων Ι,
ΙΙ και ΙΙΙ είναι η αυξανόμενη αναλογία ασβεστίου στη τροφή και 
η προσθήκη του Provimax από ηλικία 50 εβδομάδων
και πάνω. Σε αυτές τις φάσεις, τα πλήρη συμπυκνώματα, 
συμπυκνώματα ή προμίγματα χρησιμοποιούνται, ανάλογα με 
το σύστημα διατροφής που χρησιμοποιείται. Το Provimax 
μπορεί να προστεθεί ή μέσα στο συμπύκνωμα ή ως 
ξεχωριστό προσθετικό.

Η Provimi έχει έναν ηγετικό ρόλο στην 
παγκόσμια βιομηχανία πτηνοτροφών ”

“

  

 BroilerMax Βελτιστοποίηση προγραμμάτων διατροφής  Ορνίθια κρεοπαραγωγής
 Power Layer Βελτιστοποίηση προγραμμάτων διατροφής  Όρνιθες ωοτοκίας

 Products 
 ProGress Προαρχική τροφή η οποία βελτιώνει την αύξηση βάρους,  Όρνιθες κρεοπαραγωγής,
  την μετατρεψιμότητα και την ομοιομορφία.  ωοτοκίας, ανάπττυξης & πάπιες 
 Προμίγματα Βιτ. & Ιχν. Προσαρμόζονται ανά πελάτη  Όλα τα πτηνά
 Συμπυκνώματα πρωτεϊνών  Προσαρμόζονται ανά πελάτη  Όλα τα πτηνά
  Υποστηρικτικά προϊόντα
 Biacid Θετική επίδραση στην εντερική χλωρίδα,  Ορνίθια κρεοπαραγωγής 
  βελτίωση της αύξησης βάρους και μετατρεψιμότητα της τροφής
 Provimax Αυξάνει το ποσοστό ωοτοκίας, βελτιώνει το  Όρνιθες ωοτοκίας & ανάπτυξης 
  κέλυφος του αυγού και την εκκολαπτικότητα
 ProDry Βελτιώνει την πεπτικότητα,δεσμεύει την υγρασία και αμμωνία &
  συνεπώς βελτιώνει την ποιότητα της υγρής στρωμνής  Όλα τα πτηνά 
 Cobind B Ευρέως φάσματος μυκοδεσμευτικό,το οποίο
  δράαποτελεσματικά στις πιο κοινές μυκοτοξίνες  Όλα τα πτηνά 
 Stress Relief Pack Υποστηρίζει τα ορνίθια κάτω από στρεσογόνες συνθήκες   Όλα τα πτηνά 
 Προϊόντα αντικατάστασης
 Reprofish Υψηλής ποιότητας υποκατάστατο ιχθυάλευρου   Όλα τα πτηνά 
 Grape PP Αντικαθιστά το αντιοξειδωτικό μέρος της βιταμίνης Ε,   Όλα τα πτηνά   
  μειώνοντας το κόστος παραγωγής

Προγράμματα

Πίνακας 1. Πεδία πτηνοτροφίας της Provimi 


