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‘Verraton uutuus!’

GROWING TOGETHER... WITH DENKAVIT
Growing together is the motto of Denkavit. On a daily basis,

nutritionists, researchers and farmers worldwide have a task 

to secure a healthy growth of animals. They do not need 

to manage this on their own. We support them with the 

knowledge and the products which are required to achieve 

that goal. Not only now, but also in the long term. That is 

why we continuously search for new products, concepts and 

applications of raw materials and additives. Knowledge which 

also assists you to keep on growing.
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Yhä isommat pahnueet vaativat parhaat mahdolliset 
täydennysrehut porsaille imetysvaiheessa – porsaat 
tottuvat kiinteään rehuun niin nopeasti kuin 
mahdollista ja pystyvät parhaiten valmistautumaan 
vieroituksen jälkeiseen aikaan. Mellow Go on 
ainutlaatuinen, uusi tuote, jossa yhdistyvät maidon ja 
kuivarehun edut pehmeissä ja täyteläisissä rakeissa. 
Se on hyvin maittava ensimmäisen vaiheen rehu, jota 
pienimmätkin porsaat syövät hyvin.

‘Emakon maidon 
laatu pehmeässä 
suupalassa’

Hyvä ja nopea rehun syönti 
Pehmeä ’suupala’, jonka miellyttävä tuoksu ja 

maukkaus saavat jopa vain muutaman päivän 

ikäiset porsaat syömään pehmeitä Mellow Go 

-rakeita mielellään. Porsailla on näin ratkaiseva 

etu niihin porsaisiin nähden, jotka saavat 

täydennysrehua perinteisellä tavalla.

Tutkimukset osoittavat, että porsailla, jotka 

aloittavat Mellow Go -rehulla, on parempi 

rehun syönti ennen ja jälkeen vieroituksen, ne 

kärsivät vähemmän vieroituksen jälkeisestä 

kasvukuopasta ja kasvavat nopeammin. Lisäksi 

kuolleisuus on merkittävästi alhaisempi Mellow 

Go –rehua saaneilla porsailla.

MELLOW GO PRESTARTER/VIEROITUSREHU

päivä 0 päivä 4 -5 päivää ennen vieroitusta +14 päivää vieroituksen jälkeen

‘Porsaan hyvä rehun syönti on nyt helppo 
saavuttaa’

Uudet raaka-aineet ja erilainen tuotantoprosessi 
Mellow Go valmistetaan täysin uudella 

tuotantotavalla. Uuden prosessin avulla on 

mahdollista monella tavalla päästä lähelle 

emakon maidon laatua. Käytössä on uusi 

yhdistelmä korkealaatuisia raaka-aineita, jotka 

vastaavat entistä tarkemmin pienen porsaan 

tarpeisiin. Tutkimusten mukaan juuri kaikkein 

pienimmät porsaat hyötyvät.

Hyvä hygienia ja helppo käsitellä 
Pehmeät rakeet on helppo jakaa monenlaisiin 

ruokkijoihin ilman investointia kalliisiin 

automaattiruokkijoihin. Porsaat haaskaavat 

vähemmän verrattuna nestemäiseen 

maidonkorvike- tai liemirehuun. Karsinat pysyvät 

näin puhtaampina ja arvokasta rehua haaskaantuu 

vähemmän. Siirtyminen nestemäisistä 

maidonkorvikkeesta tai liemirehusta rakeiseen 

rehuun sujuu paljon helpommin. Tämä varmistaa 

vieroituspainoltaan painavammat porsaat ja 

auttaa kasvattamaan terveempiä ja vahvempia 

porsaita, jotka kasvavat nopeasti vieroituksen 

jälkeen.

Mellow Go – edut 
•  Merkittävästi parempi rehun syönti 

vieroituksen jälkeen

•  Stimuloi vieroituksen jälkeistä parempaa alkua

•  Korkeampi loppupaino

•  Alempi porsaskuolleisuus ennen vieroitusta

•  Ruokinnan mukavuus

•  Vähemmän rehun haaskausta

•  Optimaalinen hygienia

Mellow Go - nopeimpaan starttiin!


