
در جاى خشــک و خنک و دور از نور مســتقیم آفتاب نگهدارى شــود.
جهت ماندگارى بهتر درصورت باز شــدن پلمپ بســته بندى و مصرف مقدارى از فرآورده، 

از بسته شــدن درب قوطى اطمینان حاصل کنید.
فقط براى مصارف دامپزشــکى استفاده شود.

دور از دســترس کودکان نگهدارى شود.

شرایط نگهدارى

تاریخ انقضاء   

هایپروزیم دى پالس از چه ترکیباتى تشکیل شده و چه تأثیرى بر سالمت و عملکرد طیور دارد؟

باسیلوس سوبتیلیس و لیشنى فورمیس
این میکروارگانیسم ها از گونه هاى کاربردى و مؤثر در طیور هستند 
که از عملکردهاى مهم این دو گونه مى توان به تثبیت سیستم گوارش، 
افزایش طـول پرزهاى روده (بویژه در ایلـئوم و سکوم)، اصـالح 
مورفولوژى روده در زمان بروز بیمارى، جلوگیرى از رشــد و تکثیر 
کلى فرم ها در روده و افزایش کارآمدى سیســتم ایمنى اشاره کرد. 
عالوه بر خصوصیات عملکردى اشــاره شــده این باسیلوس ها به 
دلیل تولید آنزیم هاى مختلف در هضم مواد خوراکى نقش بسزایى 

دارنــد. عملکرد این آنزیم ها به اختصار عبارتند از: 

این میکروارگانیســم با کاهش pH روده بواســطه تولید اســید الکتیک و تولید ترکیبات باکترى کش (باکتریوســین) باعث کاهش کلونیزاســیون کلى فرم ها در 
روده شــده و بــا بهبــود ســاختارى روده بویژه در بخــش ایلئوم باعث بهبود جذب مواد غذایى، امالح معدنى و ویتامین ها مى شــود. از دیگــر عملکرد هاى این 

میکروارگانیســم، مى توان به تحریک کارآمد پاســخ ایمنى در برابر عوامل بیماریزا اشاره داشت.

این میکروارگانیســم نیز از گروه میکروارگانیســم هاى اســید الکتیک بوده که با کاهش pH روده بواســطه تولید اســید الکتیک از رشــد کلى فرم ها جلوگیرى 
کرده و بهبود ســاختار میکروبى روده بویژه دربخش ســکوم و افزایش اثر بخشــى پاســخ سیســتم ایمنى در روده کوچک تأثیر چشمگیرى در بهبود تغذیه و تقویت 

سیســتم ایمنى دارد. این میکروارگانیســم با تحریک تولید آنزیم فیتاز و ســلوالز، قابلیت هضم سلولز و جذب فسفر را در طیور افزایش مى دهد.

این پرى بیوتیک یک اولیگوســاکارید به همراه حامل ســاکاروز اســت که از تخمیر و رشــد باکترى لوکونوســتوك مزنتروئیدس در محیط بر پایه ســاکاروز تولید 
مى شــود. دکســتران در برابر آنزیم هاى معده، مقاوم و در محیط دســتگاه گوارش تنها باکترى هایى که داراى آنزیم دکســتراناز هستند مانند باکترى هاى مفیِد تولید 

کننده اســیدالکتیک، قادر به اســتفاده از آن مى باشــد. بدین ترتیب پرى بیوتیک موجود در این ترکیب به رشــد و کلونیزه شــدن میکروارگانیســم هاى پروبیوتیک 
کمک کرده و در نهایت از رشــد میکروارگانیســم هاى بیماریزا جلوگیرى مى کند. دکســتران موجود در این ترکیب و اســیدهاى چرب کوتاه زنجیر تولید شده توسط 

باکترى هاى پروبیوتیک، تحریک کننده سیســتم ایمنى هستند.
هایپروزیم دى پالس بطور اختصاصى براى طیور گوشتى، از هفته هاى دوم به بعد با هدف هضم و جذب بهتر مواد غذایى و کنترل  انتریت نکروتیک، طراحى شده است. 
استفاده از این محصول با توجه به فرموالسیون منحصر به فرد خود سبب بهبود ضریب تبدیل و تولید گوشت بیشتر و با کیفیت تر نسبت به گله هاى شاهد مى شود. 
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هضم و جذب بهتر مواد غذایى بواسطه اصالح مورفولوژى 
روده و تولید آنزیم هاى تغذیه اى

بهبود میزان رشد و وزن طیور گوشتى

 کاهش و بهبود ضریب تبدیل

 کاهش ُافت الشه و بهبود کیفیت گوشت

تقویت سیستم ایمنى و افزایش مقاومت در برابر بیمارى ها

پیشگیرى از آلودگى هاى کلستریدیایى و رفـع و کنترل 
بیمارى انتریت نکروتیک 

کاهش میزان مرگ و میر و تلفات

ایجاد سودآورى بیشتر

طیور گوشتى

سین بیوتیک

انتروکوکوس فاسیوم

 پدیوکوکوس اسیدى الکتى سى

باسیلوس سوبتیلیس

باسیلوس لیشنى فورمیس

پرى بیوتیک (دکستران)
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تعداد کل ســوش هاى پروبیوتیک در هر کیلوگرم حداقل 1012 

 pH پروبیوتیک موجود در این محصول با اتصال به اپیتلیال دســتگاه گوارش از طریق مکانیســم هاى مختلف از قبیل حذف رقابتى، کاهش
و تولید ترکیبات ضد باکتریایى و آنزیم هاى مختلف (لیپاز ، آمیالز، پروتئاز، ســلوالز) ســبب کاهش و جلوگیرى از اســتقرار پاتوژن ها و بهبود 

هضم و جذب مواد مغذى مى شوند.
پرى بیوتیک موجود در این محصول با تسریع رشد و کلونیزاسیون میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک، جلوگیرى از رشد پاتوژن ها و تحریک سیستم 

کمپلمان دســتگاه ایمنى سبب بهبود عملکرد و سالمتى حیوان مى شود.

میزان مصرف

میزان ماده مؤثره

مکانیسم عمل فرآورده به اختصار

   اهمیت دستگاه گوارش در سالمت و تغذیه طیور

چه عواملى  میکروبیوتا روده یا فلور روده اى طیور را تخریب مى کنند؟

بیمارى هاى گوارشــى معضل مهمى در صنعت پرورش طیور محســوب مى گردند زیرا موجب کاهش راندمان پرورش، افزایش تلفات گله و بروز آلودگى 
در فرآورده هاى طیور جهت مصرف انســانى مى شــوند. در تولید طیور، ســالمت دســتگاه گوارش نشــان دهنده سالمت عمومى پرنده است. سالمت روده 
بــه عوامــل و پارامترهــاى مختلفــى از جمله هضــم و جذب بهتر مواد مغذى، میکروفلور متنوع و پایدار، سیســتم ایمنى و سیســتم نورواندوکرین کارآمد  

است. وابسته 

روزانــه 200 گرم به ازاى هر 10000 پرنده در آب یا خوراك

استرس، بیمارى، تغذیه، بهداشت و ... از مهمترین عواملى هستند که روى جمعــــیت میکروارگانیسم سودمند روده طیـــور تأثیر دارند. این میکـــروفلور 
نقش مهمى در تعادل فلور میکروبى روده و هضم مواد غذایى در روده بزرگ و ســکوم دارند. آنها امکان هضم و تخمیر بخش فیبرى جیره غذایى طیور را 
مقدور کرده و با تولید ویتامین هاى مختلف و جلوگیرى از رشــد باکتریهاى مضر به ســالمت و بهداشــت طیور کمک مى کنند. با اســتفاده همزمان از 

پروبیوتیک ها و پرى بیوتیک،  میکروبیوتاى روده اى تقویت مى شــود.

دامپزشــکان و مرغداران به دالیل مختلفى از پروبیوتیک و پرى بیوتیک ها در پرورش طیور اســتفاده مى کنند. از آن جمله مى توان کمک به ســالمت 
دســتگاه گوارش، تقویت سیســتم ایمنى و دفع پاتوژن ها و در نهایت بهبود ضریب تبدیل و مقدار بهینه مصرف خوراك اشــاره کرد. دلیل اســتفاده از 
پرو بیوتیک ها و پرى بیوتیک ها براى طیور  در درجه اول رفع نگـــرانى هاى مربوط به دستگاه گوارش (به عنوان مثال اسهال)، کمک به رشد میکروب هاى 
مفید و به حداقل رســاندن رشــد باکتریهاى بیماریزا مى باشــد. به عنوان مثال، در هنگام مصرف آنتى بیوتیک، اســـترس، جابجایى و تغییرات تغذیه اى، 
گونه هاى کلستریدیوم یا گونه  هاى سالمونال مى توانند توازن جمـعیت میکروبى روده طیور را تغییر دهند. بنابراین استفاده از پروبیوتیک ها و پرى بیوتیک ها 

براى درمان اســهال و عوارض ناشى از اســترس بسیار مفید خواهد بود.

پروبیوتیک ها و پرى بیوتیک ها یکى از رایج ترین مواد افزودنى در محصوالت سالمت گوارش هستند. علیرغم شباهت نام  آنها، پرى بیوتیک ها و پروبیوتیک ها 
فقط دو نوع متفاوت از یک مکمل مشابه نیستند. آنها در واقع دو مکمل کامًال متفاوت با مکانیسم هاى منحصر به فرد هستند. در ساده ترین حالت، پروبیوتیک ها 
میکروب ها و باکترى هاى "مفید" هستند و پرى بیوتیک ها غذاهایى هستند که آن میکروب ها و باکترى هاى مفید مى خورند. میکروب ها و باکتریهاى موجود 
در پروبیوتیک ها براى طیور اهمیت دارند زیرا آنها به عملکرد دستگاه گوارش طیور کمک مى کنند و مواد خوراکى را تخمیر مى کنند. این فرآیند تخمیر باعث 
تولید اسیدهاى چرب فرار مى شود که منبع انرژى را براى طیور فراهم مى آورد. این میکروب ها همچنین ویتامین هاى مختلف و سایر مواد مغذى ضرورى براى 
سالمتى کلى طیور را تولید مى کنند. در نهایت، این میکروب هاى مفید از رشد و استقرار میکروارگانیسم هاى مضر جلوگیرى مى کنند و سالمت و شادابى را 

براى طیور به ارمغان مى آورند.
پرى بیوتیک ها اغلب کربوهیدرات هاى غیر قابل هضم هستند که توسط پروبیوتیک ها مصرف مى شوند بعضى از رایج ترین پرى بیوتیک هایى که در مکمل ها 
اســتفاده مى شــوند شــامل فروکتو الیگو ساکارید، زایلو الیگو ساکارید، پلی دکستروز، مانان الیگو ساکارید، گاالکتو الیگو ساکارید مى باشند. این پرى بیوتیک ها 

توسط میکروارگانیسم هاى "مفید" در دستگاه گوارش طیور به منظور افزایش تعداد و فعالیت آنها مصرف مى شوند.
ترکیب پروبیوتیک و پرى بیوتیک، ســین بیوتیک نامیده مى شــود و اثرات ســینرژیک (هم افزایى) به همراه دارد. این ترکیب می تواند بقاء میکروارگانیسم هاي 
پروبیوتیک را بهبود بخشد، زیرا پروبیوتیک ها قادرند از پرى بیوتیک ها به عنوان پیش  ماده اي براي تخمیر استفاده کنند. سین بیوتیک ها، در جلوگیري و کاهش 

استقرار سالمونال و دیگر پاتوژن ها بسیار مؤثرتر از مصرف جداگانه پرى بیوتیک و پروبیوتیک عمل مى کنند.

پروبیوتیک ها و پرى بیوتیک ها به چه منظور در صنعت پرورش طیور استفاده مى شوند؟

سین بیوتیک ها چه هستند و چه برترى نسبت به پروبیوتیک و پرى بیوتیک ها دارند؟


