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Firma	joachim behrens scheessel 
gmbh	już	od	trzech	pokoleń	zajmuje	
się	doradztwem	oraz	sprzedażą	
środków	do	produkcji	rolnej.	
jbs	składa	się	z	różnych	działów	
sprzedaży;	już	od	kilku	lat	istnieje	
również	dział	ze	specjalistycznymi 
produktami dla prosiąt.

Dzięki	postępowi	w	dziedzinie	
hodowli,	ilość	młodych	w	miocie	
rośnie,	ale	szansa	na	przeżycie	
najsłabszych	osobników	maleje.	 
Z	tego	powodu	powinno	się	zwrócić	
szczególną	uwagę	na	odchów	prosiąt.	
Właśnie	w	tych	pierwszych	dniach	
wyznaczany	jest	kierunek	dalszego	
rozwoju.	

„Odchów prosiąt z jbs – to mi się podoba!“

Nasz	dział	oferuje	ciekawy	wachlarz	
produktów,	od	momentu	oproszenia,	
aż	do	odsadzenia.	

Poniższa	broszura	przedstawia	
najważniejsze	informacje	na	temat	
naszej	oferty.	Chętnie	odpowiemy	na	
wszelkie	Państwa	pytania	związane	z	
tym	tematem.

Cieszymy	się	na	rozmowę	z	
Państwem!

Zespół działu produktów dla prosiąt  
firmy jbs

www.jbs.gmbh
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fe imuvit

Skład 

probiotyki
Enterococcus faecium & 
BioPlus	2B®
fumarat	żelaza	(II)
witamina	A,	D3,	E

probiotyki
Enterococcus faecium & 
BioPlus	2B®
immunoglobuliny
witamina	A,	D,	E,	B,	C

Korzyści ze
stosowania past 
jbs ferkelpaste®

zwiększona	produkcja	krwi ▪	 	immunoglobuliny	z	siary	
wolnej	od	IBR

▪	 	wzmacnia	system	
odpornościowy

▪	 	pomoc	w	budowaniu	
własnego	systemu	
odpornościowego

ochrona	przed	anemią

taka	sama	skuteczność	jak	
w	przypadku	szczepienia	
żelazem

Zalety past
jbs ferkelpaste®

zasiedlenie	układu	pokarmowego	naturalnymi,	
pozytywnie	działającymi	mikroorganizmami
regeneracja	mikroflory	po	kuracji	lekami	lub	w	
sytuacjach	stresowych
bez	przenoszenia	chorób

Bakterie	kwasu	mlekowego	
Enterococcus faecium	są	częścią	
zdrowej	flory	jelitowej	i	wspomagają	
rozwój	dobrych	bakterii	jelitowych.	
Ponadto	przywracają	naturalną	florę	
jelit	i	zwiększają	odporność.	 
jbs ferkelpaste® imuvit zawierają	
również	probiotyk	BioPlus	2B®,	 
probiotyk	ten	poprawia	
wykorzystanie	paszy	i	zapewnia	 
dobrą	ochronę	jelit	u	prosiąt.	

Pasty jbs ferkelpaste® zostały	
stworzone	do	2	różnych	zadań:	 
jbs ferkelpaste® imuvit zawiera	
immunoglobuliny	(wolne	od	wirusa	
IBR),	które	są	niezbędne	dla	prosiąt	
do	startu	w	życie.	W	połączeniu	
z	ekstra	dawką	witamin	pasta	ta	
wspomaga	regenerację	flory	jelitowej	
w	sytuacjach	stresowych	i	w	trakcie	
kuracji	lekowej.	Drugie	zadanie	pełni	
pasta jbs ferkelpaste® fe.  

Opakowanie
3	dozowniki	po	150	ml	

Przechowywanie i trwałość
▪	 przechowywać	w	lodówce
▪	 	trwałość	12	miesięcy	od	daty	
produkcji

▪	 	po	użyciu	ustnik	
wyczyścić	lub	zastosować	
nowy

▪	 	po	użyciu	zamknąć	
dozownik

Zapewnia	ona	prosiętom	
odpowiednie	zaopatrzenie	w	żelazo	i	
zawiera	dodatkowo	ważne	witaminy,	
umożliwia	więc	bardzo	dobre	
wyrównanie	niedoborów	żelaza	u	
prosiąt.

Stosowanie
jbs ferkelpaste®	są	gotowe	do	użycia.	
Jedno	naciśnięcie	odpowiada	2	ml	
dawki	dziennej.	Aplikując	pastę	
należy	wsunąć	ustnik	na	koniec	języka	
i	wycisnąć	jedną	porcję.

jbs ferkelpaste® imuvit:	Podawać	
bezpośrednio	po	narodzinach	prosiąt,	
w	razie	potrzeby	w	sytuacjach	
stresowych,	przy	słabszych	sztukach	
aplikację	można	powtórzyć.

jbs ferkelpaste® fe:	Podawać	
pomiędzy	2	a	3	dniem	życia	i	6	dnia	
powtórzyć.

jbs ferkelpaste® fe + imuvit 
probiotyczne	pasty	dla	prosiąt	na	start	 
(żelazo	+	immunoglobuliny)	

▪	 	dwa	skutecznie	działające	probiotyki
▪	 	sprawnie	funkcjonująca	flora	jelitowa	
▪	 	łatwa	aplikacja
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Doświadczenie żywieniowe – jbs ferkelpaste® fe

W	ramach	pracy	licencjackiej	na	Uniwersytecie	Weihenstephan	w	
Triesdorfie	przeprowadzono	doświadczenie	żywieniowe,	w	którym	badano	
zapotrzebowanie	na	żelazo	u	prosiąt	ssących.	Porównane	zostały	dwa	sposoby	
podawania	żelaza	–	drogą	iniekcji	oraz	drogą	doustną	z	jbs ferkelpaste® fe.

W	doświadczeniu	brała	udział	grupa	kontrolna	i	2	grupy	doświadczalne,	
którym	podawano	żelazo.	Grupa	kontrolna	otrzymała	2-go	dnia	życia	w	
postaci	iniekcji	1	ml	żelaza	–	dekstranu,	1-szej	grupie	eksperymentalnej	
podano	2-go	dnia	życia	standardową	dawkę	(1	porcja)	jbs ferkelpaste® fe 
również	grupa	2-ga	otrzymała	2-go	i	6-go	dnia	życia	standardową	dawkę	 
jbs ferkelpaste® fe.

Górna	tabela	przedstawia	
początkowy	ciężar	poszczególnych	
grup.	Grupa	kontrolna	ma	najwyższą	
wagę	urodzeniową,	a	grupa	
eksperymentalna	2-ga	najmniejszą.

Tabela	niżej	przedstawia	średni	
ciężar	odsadzeniowy	prosiąt	w	
poszczególnych	grupach.

Grupa	eksperymentalna	2-ga	ma	
najwyższą	wagę	odsadzeniową.	Na	
uwagę	zasługuje	fakt,	że	te	prosięta	
rozpoczęły	doświadczenie	z	najniższą	
masą	urodzeniową.	Jest	oczywiste,	
że	grupa	doświadczalna	2-ga	miała	
najlepszy	rozwój	podczas	tego	
doświadczenia.

Wniosek
Dwukrotne	podanie	żelaza	opłaciło	
się	pod	wieloma	względami.	Prosięta	
są	odpowiednio	zaopatrzone	
w	żelazo,	jak	również	podanie	
dwukrotnej	dawki	na	dobę	powoduje	
doskonały	wzrost	prosiąt	mimo	
niższej	masy	urodzeniowej.

Poziom żelaza u prosiąt
Średni	poziom	żelaza	w	krwi	u	 
prosiąt	powinien	wynosić	od	 
16,7	do	35,3	µmol/l.	Tabela	obok	
przedstawia	średnie	zawartości	 
żelaza	w	poszczególnych	grupach.

Z	tabeli	wynika,	że	grupa	kontrolna	i	
grupa	eksperymentalna	2-ga	zostały	
odpowiednio	zaopatrzone	w	żelazo.

Najwyższy	przyrost	 
w	doświadczeniu	
widoczny	był	
u	prosiąt	w	
2-giej	grupie	
doświadczalnej.
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jbs fermos direkt to	specjalny	
dodatek	dla	prosiąt	ssących,	
wspomagający	trawienie	młodych	
zwierząt.	Dzięki	dobrej	kombinacji	
olejków	eterycznych	i	garbników	
prosięta	mogą	być	chronione	podczas	
fazy	ssania.	Garbniki	mają	działanie	
ściągające	i	tworzą	powłokę	ochronną	
na	błonie	śluzowej	jelit,	uszczelniając	
ją	i	umożliwiając	ich	normalną	pracę.	
Można	stosować	w	pierwszych	dniach	
życia.

Stosowanie
jbs fermos direkt podaje	się	
prosiętom	bezpośrednio	do	pyska	
w	przypadku	zaburzeń	trawienia.	
jbs fermos direkt znajduje	się	w	
dozowniku	i	jest	gotowy	do	użytku.	
Wieczko	dozownika	należy	zdjąć	a	
następnie	zamocować	ustnik.	Ustnik	
zamocowany	na	dozowniku	należy	
wprowadzić	do	pyska	prosięcia	i	
nacisnąć	pompkę	dozownika.	 
Jednorazowe	naciścięcie	to	dawka	o	
pojemności	2	ml.	Pamiętać	trzeba	o	
tym,	że	wolną	końcówkę	dozownika	
powinno	się	ostrożnie	umieścić	u	
nasady	języka,	dzięki	temu	pasta	
zostanie	w	całości	połknięta.

Skład
▪	 olejki	eteryczne
▪	 propandiol	
▪	 propionian	sodu

Przechowywanie i trwałość
▪	 dozownik	po	użyciu	zamknąć	
▪	 	po	użyciu	ustnik	wyczyścić	lub	
zastosować	nowy

▪	 	przechowywać	w	suchym	i	
chłodnym	miejscu

▪	 	trwałość	12	miesięcy	od	daty	
produkcji

Opakowanie
3	dozowniki	po	150	ml	

jbs fermos direkt
pasta	dla	prosiąt	stabilizująca	
trawienie

▪	 	olejki	eteryczne
▪	 	garbniki	tworzą	barierę	
ochronną	błony	śluzowej	jelit	

▪	 	łatwy	w	stosowaniu
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jbs prestarter bardzo dobrze 
sprawdza	się	przy	przestawianiu	
prosiąt	na	pasze	stałe.	Jest	to	dobra	
mieszanka	łatwostrawnych zbóż 
(np. płatki owsiane	–	dietetyczne	
działanie)	i	łatwostrawne	źródło	
białka.	 
W	celu	zapewnienia	dobrego,	
zdrowego	wzrostu	prosiąt,	jest	tutaj	
specjalnie	opracowane	źródło cynku,	
który	uwalnia	w	jelitach	maksymalną	
ilość	wolnych	jonów	cynku.	Jony	
cynku	zapobiegają	przywieraniu	
np. bakterii E. coli	do	ściany	
jelita.	Również	bentonit	wiążący	
mykotoksyny,	pochłania	szkodliwe	
zarazki. Dodatek probiotyków	w	
jbs prestarter	jest	dodatkowym	
komponentem	hamującym	szkodliwe	
działanie	zarazków.	Kombinacja	
tych	komponentów	optymalizuje	
pracę	jelit	i	zapobiega	niestrawności.	
Odporność	jest	polepszona.	Także	
immunoglobuliny i siemię lniane 
wpływają	pozytywnie	na	budowę	
systemu	odpornościowego.

Stosowanie
jbs prestarter powinno	się	 
podawać	od	2	-	3	dnia	życia	do	
tygodnia	po	odsadzeniu	jako	pasza	
ad	libitum	(do	woli).	Na	początku	
żywienia	mieszać	jako	papkę	 
(forma	półpłynna).	

Skład
▪	 	skutecznie	działające	probiotyki
▪	 	bentonit	wiążący	mykotoksyny	 
(aflatoksyna	B1)

▪	 	MiaTrace	Zn
▪	 	płatki	owsiane,		mąka	pszenna
▪	 	koncentrat	białkowy,	mączka	
sojowa,	białko	ziemniaczane

▪	 	dekstroza
▪	 	siemię	lniane
▪	 	mieszanka	kwasów
▪	 	enzymy	NSP
▪	 	immunoglobuliny
▪	 	witaminy	i	mikroelementy

Przechowywanie i trwałość
przechowywać	w	suchym	i	chłodnym	
miejscu,	po	otwarciu	worek	 
należy	szczelnie	zamknąć,	 
trwałość	12	miesięcy	 
od	daty	produkcji

Opakowanie
worek	20	kg

uwalnianie	jonów	cynku	w	jelitach	 
(źródło: MIAVIT GmbH)

jbs prestarter
dodatek	paszowy	dla	prosiąt	ssących

▪	 	łatwostrawne	komponenty	zbożowe	i	białkowe
▪	 	pro-	i	prebiotyki	wspomagające	procesy	
trawienne

▪	 	bentonit	wiążący	mykotoksyny	(aflatosyna	B1)
▪	 	specjalne	źródło	cynku
▪	 	dobra	zawartośc	energii
▪	 	łatwo	dostępne	witaminy	i	mikroelementy
▪	 bardzo	smaczne
▪	 	w	pierwszych	dniach	skarmiać	w	formie	
półpłynnej
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jbs schweinehefe zawierają	wysoko	
skoncentrowane,	probiotyczne,	
żywe	kultury	drożdży,	które	mogą	
być	stosowane	w	każdym	obrębie	
hodowli	trzody	chlewnej.	Żywe	
drożdże	są	chronione	przez	specjalną	
powłokę	z	nieaktywnych	drożdży,	a	
więc	pełny	efekt	działania	zachodzi	w	
jelicie.	
jbs schweinehefe	stabilizują	
między	innymi	florę	jelitową	lochy,	
optymalizują	wchłanianie	składników	
odżywczych	w	jelicie	zmniejszają	
spadek	wagi	lochy	w	trakcie	laktacji,	
podnoszą	ilość	–	i	jakość	siary.	
Ponadto jbs schweinehefe	zawierają	
lignocelulozę,	która	przedłuża	uczucie	
sytości	i	zmniejsza	ryzyko	zatwardzeń	
w	okresie	zbliżającego	się	porodu.

Dodatkowo	jbs schweinehefe 
zawierają	mączkę	z	alg	morskich	
–	środek	przeciwzapalny,	który	
zmniejsza	podrażnienie	błon	
śluzowych.	Ponadto,	zawierają	środek	
wiążący	mykotoksyny,	który	składa	
się	z	bentonitu	i	ścian	komórkowych	
drożdży.	Środek	ten	wiąże	toksyny	
pleśni	i	wydala	je	z	organizmu	świni,	
nie	powodując	żadnych	uszkodzeń.

Stosowanie
jbs schweinehefe to dodatek 
paszowy,	który	nie	występuje	w	
postaci	peletu.	Dozuje	się	go	w	
ilości	10	kg	na	tonę	paszy.	

Obręb stosowania:  
lochy,	prosięta (od odsadzenia do 
osiągięcia	30	kg	żywej	wagi),	tuczniki

jbs schweinehefe	można	mieszać	
również	z	paszą	dla	odsadzonych	
prosiąt.	W	żywieniu	loch	 
jbs schweinehefe	powinno	się	
skarmiać	co	najmniej	1	-	2	tygodnie	
przed	oproszeniem,	aż	do	końca	fazy	
karmienia	prosiąt	mlekiem	matki.	

Skład
▪	 	żywe drożdże SC 47
▪	 	bentonit	wiążący	mykotoksyny	
(aflatoksyna	B1)

▪	 	lignoceluloza
▪	 	chlorek	sodu
▪	 	węglan	wapnia

Przechowywanie i trwałość
przechowywać	w	suchym	i	 
chłodnym	miejscu,	po	otwarciu	
worek	należy	szczelnie	zamknąć,	 
trwałość	12	miesięcy	od	daty	
produkcji

Opakowanie

worek	20	kg

jbs schweinehefe
wysoko	skoncentrowane	żywe	drożdże	o	
probiotycznym	działaniu

▪	 	więcej	prosiąt
▪	 	lepsza	mleczność
▪	 	bentonit	wiążący	mykotoksyny	(aflatoksyna	B1)
▪	 	organicznie	związane	składniki	mineralne
▪	 	wyrównane	mioty
▪	 	lepszy	wzrost

www.jbs.gmbh
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Doświadczenie żywieniowe – żywe drożdże SC 47

Doświadczenie 1: zawartość 
immunoglobulin w siarze
W	doświadczeniu	żywieniowym	z	
żywymi drożdżami SC 47 podzielono  
30	loch	na	3	grupy	po	10	sztuk.

Pierwsza	grupa	była	grupą	kontrolną.	
W	tej	grupie	nie	skarmiano	żywych 
drożdży SC 47.	Druga	grupa	
otrzymywała	dodatek	żywych 
drożdży SC 47	w	paszy	treściwej	
w	czasie	laktacji.	W	trzeciej	grupie	
podawano	żywe drożdże SC 47 do 
paszy	treściwej	zarówno	w	ciąży	jak	i	
w	okresie	laktacjii.

źródło: Phileo
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Doświadczenie 2: wskaźnik 
biegunek u prosiąt ssących
Wpływ	żywych drożdży SC 47 na  
ilość	biegunek	u	nowonarodzonych	
prosiąt	sprawdzono	poprzez	podanie	
drożdży	do	paszy	lochom	w	okresie	
ciąży	i	laktacji.	Lochy	otrzymały	 
1	kg/t	żywych drożdży SC 47 do 
paszy	przez	16	dni	w	okresie	ciąży	
do	momentu	oproszenia,	a	także	
podawano	dodatkowo	top	dressing	
10	g/lochę/dzień	przed	i	do	7	dni	
po	oproszeniu.	U	nowonarodzonych	
prosiąt,	gdzie	u	matek	stosowano	
dodatek żywych drożdży SC 47 
biegunki	zmniejszyły	się	z	10,4	%	do	
5,1	%,	a	więc	o	ponad	połowę.	

Wniosek
Karmienie	loch	żywymi drożdżami 
SC 47	w	czasie	ciąży	oraz	w	okresie	
laktacji	znacząco	przyspiesza	wzrost	
zawartości	immunoglobulin	w	siarze.	
Tym	samym	prosięta	są	dobrze	
zaopatrzone	w	immunoglobuliny	od	
momentu	rozpoczęcia	karmienia	do	
ich	odsadzenia. 
Biegunki	nadal	znajdują	się	na	 
top	liscie	chorób	prosiąt	ssących.	 
Poprzez dodatek żywych drożdży  
SC 47	w	okresie	ciąży	i	laktacji	loch	
można	wyraźnie	zredukować	ilość	
biegunek	u	prosiąt.	Przyczynia	się	to	
do	zmniejszenia	upadków	prosiąt	w	
okresie	karmienia.

Największy	wpływ	żywych drożdży SC 
47	zaobserwowano	w	trzeciej	grupie	
(ciąża	i	laktacja).	Maciory	miały	
najwyższą	zawartość	immunoglobulin	
w	siarze.	

W	stosunku	do	pierwszej	grupy	
(kontrolna)	i	grupy	drugiej	(laktacji)	
prosiaki	miały	po	24	godzinach	
od	narodzin	najwyższy	poziom	
immunoglobulin	w	osoczu	krwi.	
Również	do	momentu	odsadzenia	
(21	dzień)	w	trzeciej	grupie	można	
było	zauważyć	najwyższą	zawartość	
immunoglobulin.	

Dobre zaopatrzenie prosiąt 

w immunoglobuliny do 

momentu odsadzenia!
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Dzięki	temu,	że mymom® puder 
bardzo	dobrze	absorbuje	wilgoć,	
prosięta	schną	szybciej,	dzięki	czemu	
można	zmniejszyć	utratę	temperatury	
ciała.	Jeżeli	mymom® puder zostanie 
dodatkowo	rozsypany	w	gnieździe	i	
na	całej	powierzchni	kojca,	stworzyć	
można	suche	otoczenie,	bez	
niebezpieczeństwa	poślizgu.	 
Dzięki	zawartości	olejków	eterycznych	
pachnie	on	przyjemnie	i	znacznie	
poprawia	atmosferę	w	chlewni.	

Produkt	mymom® puder to dobra 
kombinacja	składników	mineralnych	
i	olejków	eterycznych.	Jest	to	bardzo	
drobny	puder	dla	prosiąt,	który	jest	
bardzo	przyjazny	dla	skóry.	

Opakowanie
worek	20	kg

Stosowanie
Produkt	mymom® puder	można	
rozsypywać	ręcznie.	Zawiera	on	
naturalne	surowce	i	dzięki	temu	
pozostaje	przyjazny	dla	środowiska.	

Przechowywanie i trwałość
▪	 	przechowywać	w	suchym	i	
chłodnym	miejscu

▪	 	po	otwarciu	worek	należy	szczelnie	
zamnkąć

▪	 	trwałość	12	miesięcy	od	daty	
produkcji

Skład
▪	 naturalne	surowce	mineralne
▪	 olejki	eteryczne	

mymom® puder
puder	dla	prosiąt

▪	 	bardzo	dobrze	absorbuje	wilgoć
▪	 	szybkie	obsychanie	prosiąt
▪	 	zwiększony	poziom	higieny
▪	 	suche	otoczenie	bez	
niebezpieczeństwa	poślizgu

▪	 	przyjazny	dla	skóry
▪	 	lepsze	powietrze	w	chlewni	
dzięki	olejkom	eterycznym

▪	 	nie	tworzy	pyłu
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odchów prosiąt z jbs

www.jbs.gmbh www.jbs.gmbh

Plan odchowu prosiąt

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
jbs ferkelpaste® fe x x

jbs ferkelpaste® imuvit x x

jbs fermos direkt stosować	przy	zaburzeniach	w	trawieniu
jbs prestarter x x x x x x x x

mymom® puder do odsadzenia

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

x x

stosować	przy	zaburzeniach	w	trawieniu
x x x x x x x x x x x x

do odsadzenia

Pytania do naszych produktów?
Wystarczy do nas zadzwonić!
Tel.: +49 4262 - 20 74 -910

Jesteśmy blisko, do
słownie,

       na od
ległość tele

fonu !

18 19



Siedziba główna jbs w Visselhövede

joachim behrens scheessel gmbh
Celler Straße 60 ▪ D-27374 Visselhövede

Tel.: +49 4262 - 20 74 -910 ▪ Fax: +49 4262 - 300 98 19
www.jbs.gmbh ▪ pl@jbs.gmbh

Rozwój i sukces 
dla najlepszego rolnictwa – na całym świecie


