
48

http://agro.pressЗдоров’я ВРХ

Водорозчинний синбіотик Ентеронормін 
та кормова добавка пробіотичної дії 
Ентеронормін Детокс для корів і телят

Інформація надана компанією ТОВ «СГП «МБС»

Вирощування великої рогатої 
худоби у промислових мас-
штабах пов’язане із цілою 

низкою проблем. Ключовими з них є 
зниження якості продукції та здоров’я 
стада на фоні агресивних методів 
господарювання. Дорослі корови, і 
тим паче телята, стають вкрай вразли-
вими до впливу оточуючих їх хворо-
ботворних бактерій та грибкових мік-
роорганізмів.

Офіційна ветеринарія це питання 
вирішує через комплексну терапію 
антибіотиками.

Такий підхід, водночас, має ряд 
очевидних недоліків:

 • Викликає дисбактеріоз і ніяк не 
зміцнює імунітет.

 • Погіршує якість м’яса і молока, яке 
здатне викликати у людей алергію, 
порушення роботи внутрішніх 
органів і т.д.
Відтак продукція тваринницьких 

комплексів стає непридатною для 
зовнішніх ринків, особливо ЄС, 
де використання будь-якої «хімії» 
жорстко контролюється. 

Вирішення цієї проблематики 
опонує компанія «СГП «МБС», задачею 
якої є піклування про здоров’я тварин 
та екологічну ситуацію.

Новітні синбіотики «Ентеронормін» 

та «Ентеронормін Детокс» стимулюють 
корисну мікрофлору кишечника та 
захисні властивості організму. Це 
дозволяє звести до мінімуму або ж 
узагалі відмовитись від антибіотиків, 
покращити кількість і якість продукції, 
а також генетичний потенціал породи.

«Ентеронормін» - це водорозчинна 
кормова добавка, активний комплекс 
молочнокислих бактерій (Enterococcus 
spp., Lactobacillus spp. та Bacillus subtilis 
spp.). В якості допоміжних компонентів 
використовуються хітозан та пептон, 
які стимулюють розмноження колоній 
та є джерелом вітамінів. 

«Ентеронормін Детокс», окрім 
вищезгаданих речовин, містить стінки 
клітин пивних дріжджів, каоліно-
алюмосилікат та екстракти кориці, 
часнику, гірчиці. Препарат має 
гепатопротекторні та антиоксидантні 
властивості, запобігає потраплянню 
солі важких металів та токсинів в 
молоко. Суміш розчиняється не у воді, 
а додається в комбікорм.

Препарати цієї групи можуть 
використовуватись самостійно чи в 
комплексі з іншими ветеринарними 
методиками. Серед очевидних 
рекомендацій для застосування 
можна відзначити:

 • Лікування та профілактика закре-
пів, різних форм ендометритів, 
післяродових патологій у дорос-
лих корів. Найчастіше признача-
ють по 4 г препарату внутрішньо-
матково протягом перших двох 
діб після отелення, а також на 7-й 
та 27-й день. Надалі проводиться 
огляд тварини та періодична об-
робка вим’я 20% розчином «Енте-
ронорміну».

 • Профілактика можливих патологій 
ШКТ у телят. У перші два дні після 
народження перед випоюванням 
молозива дають по 1 флакону пре-
парату.
Використання синбіотиків «Ентеро-

нормін» та «Ентеронормін Детокс» 
мінімізує вплив патогенів та неякісних 

кормів на якісно-кількісні показники 
продукції. 

Індустрія здоров’я тварин є ключо-
вим моментом і прагне розвивати 
передові рішення в інтересах безпеч-
ного, надійного та сталого постачання 
продовольством.

Продукція нашої компанії спрямо-
вана на оздоровлення тварин і сприяє 
поліпшенню їхнього добробуту з точки 
зору профілактики захворювань, ліку-
вання і контролю. 

Переваги:
 • екологічно безпечніша продукція;
 • очікування (каренція) не потрібна;
 • звикання патогенної мікрофлори 

до компонентів препарату виклю-
чено.
Синбіотик «Ентеронормін» вико-

ристовується для формування здоро-
вої мікрофлори молодняку, профі-
лактики та лікування сальмонельозу 
та колібактеріозу, інших дисбіозів, 
та пригнічує дію патогенної і умовно 
патогенної мікрофлори у приміщеннях 
(РП№ВВ-00427-02-12 від 13.04.2012р).

«Ентеронормін Детокс» знешкод-
жує та виводить мікотоксині та ендо-
токсині з організму, підтримує мікро-
флору (РП№ВВ-00428-02-12 від 13.04.12р).

Наявність у нас значного досвіду 
по кооперації з господарствами дозво-
лило нам виробити готове, випробу-
ване (в т.ч. і на підприємствах Асоціації 
Виробників Молока) рішення:

 • Зниження ризику виникнення і 
розповсюдження сальмонельозу, 
лістеріозу, колібактеріозу, бруце-
льозу на 90%.

 • Обмеження застосування антибіо-
тиків початковим періодом.

 • Зниження споживання корму.
 • Відчутне збільшення виробництва 

м’яса. 
Застосування пробіотиків «Ентеро-

нормін» і «Ентеронормін Детокс» дає
високий профілактичний і терапевтич-
ний ефект не тільки відносно КРС, 
але й на всіх видах продуктивних і 
декоративних тварин. 
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