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ترکیبات:

  باسیلوس سوبتیلیس
  باسیلوس لیشنى فورمیس

  ساکارومایسس سرویزیه
  انتروکوکوس فاسیوم

  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
  الکتوباسیلوس پالنتارم
  بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

  کربنات کلسیم

میزان ماده مؤثره:

تعداد کل سوش هاى پروبیوتیک در هر کیلوگرم حداقل1011

میزان مصرف:

  گوساله (بعد از یک ماهگى) 4 گرم به ازاى هر رأس
  گاو پروارى و شیرى 300 گرم تا نیم کیلوگرم در هر تن خوراك

شرایط نگهدارى:

  در جاى خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارى شود.
  فقط براى مصارف دامپزشکى استفاده شود.

  دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.

بهترین زمان مصرف:

تا 24 ماه از زمان تولید

گروه مکمل پروبیوتیک

دام شیرى و پروارى گونه هدف

پودر 
مخلوط در خوراك

شکل
 فرآورده

مکانیسم عمل هایپروکو:
باکترى هاى موجود در این محصول در تقابل با باکترى هاى مضر براى مواد غذایى و اســتقرار در مخاط روده رقابت مى کنند و با تولید انواع 
متابولیت  ها از رشــد و تکثیر میکروارگانیســم  هاى بیمارى زا ممانعت کرده و موجب اصالح جمعیت باکتریایى، تحریک سیســتم ایمنى و عبور 
ســریع باکترى هاى بیمارى زا از دســتگاه گوارش مى  شــوند. این باکترى ها تولید اســیدهاى چرب فرار (VFA) را در مایع شکمبه افزایش داده 
و تولید متان را به عنوان یکى از منابع هدر رفت انرژى کاهش مى  دهند و با افزایش خفیف pH  و کاهش غلظت آمونیاك در شــکمبه، تولید 
پروتئین میکروبى و نرخ عبور پروتئین را افزایش مى  دهند. عالوه بر این، باکترى هاى پروبیوتیک با جذب نیتروژن غیرآمونیاکى تأثیرات مثبتى 
بر قابلیت هضم مواد غذایى دارند. از ســوى دیگر این میکروارگانیســم  ها با جلوگیري از رشــد بســیارى از انتروپاتوژن  ها اثرات بهبود دهندگی 

مســتقیمی بــر تغذیه دارنــد و بتا-گلوکورونیداز و نیتروردوکتاز روده را در پســتانداران غیرفعال می  کنند.

مزایاى مصرف:
  بهبود کارایى تولید مثل

  افزایش اشتها
   افزایش راندمان غذایى 

  تنظیم و تثبیت فلور میکروبى شکمبه و تحریک رشد فلور طبیعى روده 
  جلوگیرى از اسیدوز و لنگش

  افزایش میزان تولید شیر
  افزایش چربى و پروتئین شیر 

  کاهش سلول هاى سوماتیک در شیر
  پیشگیرى از ورم پستان

 مکمل پروبیوتیک و محرك رشد
ویژه دام شیرى و پروارى


