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Sparta INNOLIVE
•

Το Sparta INNOLIVE είναι ένα καινοτόμο φυσικό προϊόν σε μορφή αλεύρου
με χαρακτηριστική ελαιώδη οσμή και σκούρο πράσινο χρώμα το οποίο
παράγεται με βάση την πάστα ελιάς και χρησιμοποιείται ως σύνθετη
συμπληρωματική ζωοτροφή σε συγκεκριμένο ποσοστό, ανάλογα με το
εκτρεφόμενο ζώο.

•

Διαθέτει υψηλή διατροφική και ενεργειακή αξία, με ιδιαίτερα υψηλά
ποσοστά φυσικών πολυφαινολών και ελαϊκού οξέος, τα οποία
προσδίδουν στο προϊόν αλλά και στην ζωοτροφή, βιολειτουργικότητα και
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Sparta INNOLIVE
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Sparta INNOLIVE

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
Μετά από σειρά δοκιμών που έγιναν σε μεγάλες και σύγχρονες χοιροτροφικές
μονάδες σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προέκυψαν τα
ακόλουθα πλεονεκτήματα από την χρήση του Sparta INNOLIVE στα χοιρίδια πάχυνσης
των υπόψη μονάδων:
•

Μείωση του δείκτη μετατρεψιμότητας τροφής (FCR) κατά 9% περίπου
επηρεάζοντας αναλόγως και το κόστος του σιτηρεσίου της μονάδας.

•

Αύξηση της συγκέντρωσης πολυφαινολών στο κρέας, κατά (μ.ο.) 13% που
επηρεάζει θετικά την υγεία του ζώου.

•

Μείωση της απώλειας ζωϊκού κεφαλαίου έως και 40%.

•

Μηδενική εμφάνιση του φαινομένου πρωκτόπτωσης.

Sparta INNOLIVE

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
(Συνέχεια)

•

Αύξηση περιεκτικότητας ελαϊκού οξέος στο κρέας, κατά (μ.ο.) 22% που
αποδεδειγμένα έχει ευεργετικές ιδιότητες για τα καρδιαγγειακά νοσήματα του
ανθρώπου /καταναλωτή (μείωση χοληστερόλης κλπ).

•

Βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρέατος. Το Sparta INNOLIVE
δίνει χαρακτηριστική και ιδιαίτερη γεύση, οσμή και επίγευση στο χοιρινό κρέας.

•

Αύξηση της διατηρησιμότητας του σφαγίου έως και τρεις (3) επιπλέον ημέρες.

•

Το κρέας των υπόψη ζώων είναι ιδανικό για δημιουργία τελικού
διαφοροποιημένου προϊόντος με προστιθέμενη αξία.

Sparta FIBERFEED
 Sparta FIBERFEED είναι ένα φυτικό προϊόν σε μορφή άλευρου, με
χαρακτηριστική ελαιώδη οσμή και σκούρο πράσινο χρώμα, πλούσιο σε φυτικές ίνες,
με αρκετά υψηλότερη περιεκτικότητα από παραδοσιακές πηγές κυτταρινών (όπως
πίτυρα, πούλπα ζαχαροκάλαμων) και το οποίο χρησιμοποιείται ως πρόσθετο σε
ζωοτροφή σε ποσοστό ~5% του συνόλου της τροφής σε ημερήσια βάση
 Χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια και
είναι ελεύθερο από παθογόνους μικροοργανισμούς
 Είναι κατάλληλο για τη σίτιση χοιρομητέρων κατά την ξηρά περίοδο και τη
γαλουχία

Sparta FIBERFEED
Sparta FIBERFEED βοηθάει στη διατροφή των χοιρομητέρων καθώς:
 προκαλεί ταχύτερη αίσθηση του κορεσμού στο ζώο
λόγω της παρουσίας φυτικών ινών σε υψηλά ποσοστά
 βελτιώνει τη συντήρηση της τροφής καθώς οι
πολυφαινόλες προσφέρουν αντιοξειδωτική δράση και
παρεμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών
 συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος μέσω της
σωστής λειτουργίας του γαστρεντερολογικού σωλήνα
 αποτρέπει το οξειδωτικό stress λόγω της παρουσίας υψηλού
ποσοστού πολυφαινολών συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος του ζώου

Sparta FIBERFEED

