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تولیدکننده پروبیوتیک دام، طیور و آبزیان



ترکیبات:

  انتروکوکوس فاسیوم
  پدیوکوکوس اسیدى الکتى سى

  استرپتوکوکوس ترموفیلوس
  الکتوباسیلوس بولگاریکوس

  الکتوباسیلوس رامنوسوس
  الکتوباسیلوس پالنتاروم

  الکتوباسیلوس کازئى

میزان ماده مؤثره:

تعداد کل سوش هاى پروبیوتیک در هر لیتر حداقل 1011

میزان مصرف:

1 لیتر به ازاى هر 10/000 پرنده

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 12 ماه از زمان تولید

مکانیسم عمل هایپروتکت:

باکترى  هــاى موجود در فرموالســیون هایپروتکــت، باکترى هاى 
تولید کننده اسید الکتیک هستند. اسید الکتیک تولید شده توسط این 
باکترى ها با کاهش pH محیط روده، منجر به توقف رشد باکترى هاى 
مضر از جمله، اى کوالى و سالمونال مى شوند. مهم ترین محل فعالیت 
پروبیوتیک  ها، روده مى  باشــد. باکترى هــاى پروبیوتیکى به عنوان 
نیروى کمکى وارد روده شده و در آنجا تکثیر مى شوند. باکترى هاى 
پروبیوتیک عالوه بر بهبود شرایط هضم و جذب مواد مغذى در روده، 
با اتصال به دیواره روده مى  توانند مانع استقرار و فعالیت باکترى هاى 
بیمارى زا شــوند. استفاده از هایپروتکت در زمان بروز استرس، توصیه 
مى  شــود زیرا در این شرایط، آزاد شــدن کورتیکواستروئیدها افزایش 
یافته و موجب کاهش تولید موســین در ســطح پرزهاى روده کوچک 
مى  شود. موسین ماده  اى است که بسیارى از میکروارگانیسم  هاى مفید 
روده از آن استفاده مى کنند و با کاهش مقدار آن تعداد میکروارگانیسم  هاى 
مفید، مانند الکتوباسیل  ها کاهش یافته و از طرفى تعداد میگروارگانیسم  هاى 
مضر مانند کلى فرم  ها افزایش مى  یابد. با استفاده از هایپروتکت مى  توان 
بر این مشکل فائق آمد و میکروارگانیسم هاى مطلوب را دوباره در روده 
جایگزین کرد. به این ترتیب عالوه بر بهبود سرعت رشد و ضریب تبدیل 
خوراك، عوارض ناشى از استرس و تلفات نیز در گله کاهش مى یابد.

گروه مکمل

پروبیــوتیک

گونه هدف

انواع طـــیور

شکل فرآورده

مایع محلول در آب

گروه مکمل

پروبیــوتیک

گونه هدف

انواع طـــیور

شکل فرآورده

پودر مخلوط در دان

  از ابتدا تا 28 روزگى 400 گرم در هر تن خوراك 
  از 28 روزگى تا پایان دوره 200 گرم در هر تن خوراك

طیور تخم گذار و مادر: 

400 گرم در هر تن خوراك

  تقویت سیستم ایمنى
  بهبود ضریب تبدیل مواد غذایى

  کاهش عفونت  هاى دستگاه گوارش
  کاهش صدمات ناشى از استرس
  کاهش مصرف آنتى بیوتیک ها

  کاهش آلودگى سالمونالیى (تخم  مرغ، الشه و فضوالت)
  کاهش تلفات

میزان مصرف:

در طیور گوشتى:

مزایاى مصرف: 

ترکیبات:
  انتروکوکوس فاسیوم

  پدیوکوکوس اسیدى الکتى سى
  استرپتوکوکوس ترموفیلوس
  الکتوباسیلوس بولگاریکوس

  الکتوباسیلوس رامنوسوس
  الکتوباسیلوس پالنتاروم

  الکتوباسیلوس کازئى
  کربنات کلسیم

میزان ماده مؤثره:
تعداد کل سوش هاى پروبیوتیک در هر کیلوگرم حداقل 1011

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


