
تولیدکننده پروبیوتیک دام، طیور و آبزیان

HYPRO-LIFE
هایــپروالیــف

استفـاده از تکنولوژى روز دنیاى
براى تولـید محصـوالت پایـدار
استفـاده از تکنولوژى روز دنیاى
براى تولـید محصـوالت پایـدار

24ماه پس از تولید

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

دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.

میزان مصرف و حداقل ماده موثره

تعداد کل میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک در هر کیلوگرم حداقل 1012

پرورش:1 تا 4 هفتگى

پرورش: 5 تا 18 هفتگى

تولید: 19 تا 30 هفتگى

تولید: 31 تا انتهاى دوره 
تولیــد

500 گرم در تن خوراك

300 گرم در تن خوراك

500 گرم در تن خوراك

300 گرم در تن خوراك

با توجه به توصیه 
دامپزشک

جوجه گوشتى

مرغ تخمگذار

سایر پرندگان

1 تا 10 روزگى

11 تا 24 روزگى

25 تا انتهاى دوره

500 گرم در تن خوراك

400 گرم در تن خوراك

300 گرم در تن خوراك

پس از درمان با آنتى بیوتیک براى 48 ساعت دو برابر میزان توصیه شده استفاده شود.

شرایط نگهداى

بهترین زمان مصرف



HYP
RO

LIF
E

HYPRO-LIFE
هایــپروالیــف

تغذیه و سالمت دستگاه گوارش دو پارامتر کلیدى در تولید اقتصادى 
طیور صنعتى محســوب مى شــوند. تنظیم و باالنس مواد تشکیل دهنده 
جیره غذایى طیور و مدیریت تغذیه، تأثیر بســزایى بر سالمت دستگاه 
گوارش، استفاده بهینه از مواد غذایى (افزایش راندمان استفاده از مواد 
غذایى) و افزایش رشد حیوان دارند. مشکالت دستگاه گوارش از تغذیه 
نامناســب و محیط غیر بهداشتى بویژه در دوره آغازین رشد جوجه ها 
ناشى مى شود. توجه به سالمت دستگاه گوارش در ابتداى دوره تولید و 
کمک به توسعه سریعتر این بافت، موجب افزایش سود ناشى از بهبود 

عملکرد و کاهش بیمارى ها و تلفات مى شود. 

توجه به ســالمت دستگاه گوارش و جلوگیرى از بروز عفونت

محققین و کارشناسان علمى شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا (بایوران) 
با تحقیق و بررسى جدیدترین تکنیک هاى روز دنیا و استفاده از بروزترین 
تجهیزات، موفق به تولید پروبیوتیک هایپروالیف شدند. این محصول حاوى 
خانواده اى خاص از باسیلوس ها مى باشد که پس از کشت در فرمانتورهاى 
صنعتى و رسیدن به حداکثر جمعیت با اعمال تنش هاى از پیش تعیین شده 
تشکیل اسپور میدهد. این اسپور میکروارگانیسم را در برابر تنش هاى بعدى 
همچون فشار، دما، pH و کمبود مواد غذایى محافظت مى کند و این امکان 
را ایجاد مى کند تا از آن به عنوان یک پروبیوتیک مقاوم به حرارت و فشار 

در کارخانجات خوراك دام و طیور استفاده شود.

 فرآیند تولید هایپروالیف

فاز سکون

فاز لگاریتمى

(L
og

ى(
کتر

د با
دا

تع

زمان

با شروع فاز سکون و اعمال تنش هاى

از پیش تعیین شده شامل اتمام مواد

غذایى و کاهش سطح اکسیژن محلول،

باکترى شروع به تشکیل اسپور مى کند.

منحنى رشــد باکترى در طول فرآیند تخمیر در فرمانتورهاى صنعتى

باکترى هاى موجود در پروبیوتیک هایپروالیف به دلیل تشــکیل اســپور از جنس کلســیم و دى پیکولینیک اسید قادر به تحمل فشار و دما 
تا 100 درجه سانتى گراد در فرآیند ساخت خوراك پلت مى باشند، از سوى دیگر وجود اسپور باکترى ها را در برابر مواد ضدعفونى کننده همچون 
فرمالین مقاوم مى کند. باکترى هاى موجود در این محصول به محض حضور در دستگاه گوارش دام و قرار گرفتن در معرض آب، مواد غذایى و 

اکسیژن شروع به جوانه زدن مى کنند و اثرات مثبتى را بر عملکرد گله اعمال مى کنند.

مقاومت به دماى پخت

افزایش قابلیت هضم با ترشح آنزیم ها
باکترى هاى موجود در پروبیوتیک هایپروالیف به دلیل افزایش استفاده از ماده خشک اقالم خوراکى و ابقاى چربى سبب افزایش انرژى متابولیسمى جیره 
مى شوند. باسیلوس  بکاررفته در پروبیوتیک هایپروالیف از توانایى تولید آنزیم در سطح باالیى برخوردار است و به دلیل تولید پروتئاز، لیپاز و آمیالز به 

عنوان افزودنى محرك رشد و بهبود دهنده عملکرد در خوراك هاى تجارى استفاده مى شود.

افزایش طول ویلى و جلوگیرى از بروز بیمارى هاى گوارشــى
باکترى هاى بکاررفته در پروبیوتیک هایپروالیف با مصرف اکســیژن محیط در 
زمان جوانه زنى و ایجاد یک محیط بى هوازى، شــرایط ایده آلى را براى رشــد 
و تکثیر الکتوباسیل هاى بومى روده ایجاد مى کنند، این فعالیت منجرب حذف 
رقابتى باکترى هاى پاتوژن همچون کلستریدیوم پرفرینجنس و سایر باکترى هاى 
بیمارى زا در روده از طریق تولید اسید الکتیک توسط الکتوباسیلوس ها مى شود. 
از ســوى دیگر استفاده از پروبیوتیک هایپروالیف موجب کاهش عمق کریپت 
و افزایش طول پرز روده باریک و در نتیجه افزایش ســطح جذب مواد غذایى 

مى شود.

آزمایشات دانشگاهى
با استناد به مطالعات علمى انجام شده در قالب پایان نامه هاى کارشناسى ارشد و دکترى در دانشگاه هاى تهران و تربیت مدرس، استفاده از پروبیوتیک 
هایپروالیف موجب افزایش وزن به میزان 153 گرم در طول دوره نسبت به گروه شاهد و بهبود ضریب تبدیل به میزان 0/11 در طیور گوشتى شد. ضمن 

اینکه با توجه به نتایج این مطالعات استفاده از این محصول موجب تقویت سیستم ایمنى و کاهش تلفات در طول دوره آزمایش شد.
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