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EP 200
EP 200 - це високозасвоюваний, ферментований та 
висушений соєвий концентрат від датського виробника 
для свиней та птиці. Для виробництва EP 200 використо-
вуються специфічні молочнокислі бактерії, соя та продук-
ти переробки картоплі. Завдяки процесу ферментації 
додатково підвищується перетравлювання та засвою-
вання. Готовий продукт містить живі молочнокислі 
бактерії, органічні кислоти, а також натуральні фермен-
ти, які значно покращують травлення в шлунково-киш-
ковому тракті. 
Наявні в продукті органічні кислоти мають антибак-
теріальний ефект, покращують споживання корму та 
знижують конверсію. Молочна кислота має приємний для 
тварин смак і аромат та чинить пребіотичну дію. 
Процес ферментації зробив кінцевий продукт більш 
сприятливим для молодих та вразливих тварин. 

Це відображено в наступних показниках:
Трипсин-інгібіторна 
активність (TIA)
Бета-конгліцинін
Рафіноза
Стахіоза
Молочнокислі бактерії

0,9 мг/кг cирого 
протеїну
1 500 ppm
0,1 %
0,2 %
>log 6 КУО/г

Поживні речовини г/кг*
Суха речовина
Сирий протеїн
Сирий жир
Сира клітковина
Сира зола
Крохмаль
Цукор
Молочна кислота
Оцтова кислота
Ca
P
Засвоюваний P
Na
K
Cl
Обмінна енергія (ME) для свиней, ккал/кг
Обмінна енергія (МЕ) для бройлерів, МДж/кг
Обмінна енергія (МЕ) для несучок, МДж/кг
Амінокислоти г/кг
ІІІ засвоюваний лізин
ІІІ засвоюваний метіонин
ІІІ засвоюваний метіонин + цистин
ІІІ засвоюваний треонін
ІІІ засвоюваний триптофан
ІІІ засвоюваний ізолейцин
ІІІ засвоюваний аргінін
ІІІ засвоюваний гістидин
ІІІ засвоюваний лейцин
ІІІ засвоюваний валін
ІІІ засвоюваний фенілаланін
ІІІ засвоюваний тірозин

895
505
22
35
64
45
14
74
11
2,6
7,3
4,7
0,2
22,4
0,3
3676
10,0
10,4

 3-15 кг
15-40 кг

 8%
10%
2-10%

* Цифри відображають середні показники відповідно до проведених досліджень. Ферментований продукт EP 200 вироблений із натуральних інгредієнтів. 
Можливі деякі відмінності у хімічному складі. Версія: від 31.08.2016 *

Рекомендоване використання в раціоні
Відлучені поросята
Поросята на дорощуванні
Птиця

Офіційний дистриб’ютор:

25,4
6,5
13,0
17,4
5,9
20,9
33,2
12,7
35,0
21,7
24,5
17,5

Лізин
Метіонін
Метіонін + цистин
Треонін
Триптофан
Ізолейцин
Аргінін
Гістидин
Лейцин
Валін
Фенілаланін
Тірозин

27,9
7,0
14,6
19,8
6,5
23,1
35,4
13,6
38,9
24,2
26,5
18,7
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