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Інформація надана компанією ТОВ «СГП «МБС»

Основною метою птахівництва є 
отримання продукції 
без антибіотиків
Найбільш актуальною пробле-

мою в тваринництві та птахів-
ництві сьогодні визнають ви-

никнення резистентності патогенної 
мікрофлори. Класичні схеми промис-
лового вирощування тварин і птиці 
включають не одну обробку антибіо-
тиками – від батьківського поголів’я і 
пташенят до промислового стада. До 
того ж, як правило, застосовуються 
вимушені непланові обробки хіміо-
терапевтичними засобами. Причини 
можуть бути різними – від стресових 
факторів до загострення хронічних 
захворювань, результат один – додат-
ковий падіж, забракована продукція 
і, основне, – невирішена проблема. 
Адже збудник неможливо знищити на 
100%, і наступні тури будуть так само 
страждати і вимагати додаткових ви-
трат. Таким чином ефективність гос-
подарювання поступово знижується, 
підприємство працює на грані рента-
бельності, а продукція, навіть послід, 
не відповідає ринковим вимогам.

ТОВ «СГП «МБС» надає альтерна-
тивний механізм дії на патогенів, який 
розриває «замкнене коло». 

В цій статті, як приклад, наведе-
но деякі дані з птахогосподарства, на 
якому одним з перших почали систем-
но застосовувати пробіотичні комп-
лекси з 2003 року. 

Багатомільйонне птахогосподарст-

во розташоване біля міста. Годують 
птицю повнораціонним комбікормом 
власного виробництва. Значна части-
на продукції господарства експорту-
ється, в тому числі, до Європейського 
союзу. Це стало можливо завдяки пов-
ній відмові від застосування антибіо-
тиків, навіть на молодняку. 

Спеціаліст даного птахогосподар-
ства Віталій вважає: «Основною метою 
птахівництва є отримання продукції 
без антибіотика». Давайте розглянемо 
як це можливо. Схема застосування 
мікробіологічної системи включає:

 •  Ентеронормін на другий день жит-
тя в дозі 4,5 г/100 голів до шостого 
дня. Таким чином компенсується 
брак позитивної мікробної фло-
ри. За даних умов пташенята гар-
но розвиваються – з 6-ти тижне-
вого віку мають вагу більшу на 
10-15 г, а у 18 тижнів - плюс 30-40 г. 
Профілактичний курс випоюван-
ня Ентеронорміну повторюється 
щомісяця. Падіж по пташниках за 
95 днів складає в середньому від 
1,38 до 2,5%. 

 • Задавання сорбенту Ентеронормін 
Детокс в дозі 1 кг на тону комбікор-
му. На фоні високої збережности 
маємо високі показники конверсії 
корму. Однак гепатопротекторні 
властивості явно виражаються на
задовільному стані брижейки і пе-

чінки у птиці після линьки. З такої 
птиці отримуємо продуктивність 
більш 90% протягом ще 3-х місяців.
Загалом до віку 120 тижнів відсутні 

будь-які ознаки колібактеріозу птиці, 
а кожна курка, згідно статистичних да-
них, за життя зносить 23 «лишніх» яй-
ця. Також є впевненість у стабільності 
ситуації, навіть за настання неперед-
бачуваних обставин, бо сама птиця і 
на вигляд здорова, і поводиться спо-
кійніше. На підприємстві знаходиться 
власна, акредитована за міжнарод-
ними стандартами, лабораторія. З 
2014 року працює програма моніто-
рингу сальмонельозу. За цей час не 
було зафіксовано сальмонел ні у зраз-
ках продукції, ні у змивах обладнання. 

Сучасні методи господарювання 
вимагають адекватних заходів для 
отримання продукції належної якості. 
Іноді засоби, перевірені роками, втра-
чають ефективність, а на пошук нових 
зовсім не вистачає ресурсів та часу. 
Для Вашої зручності ТОВ «СГП «МБС»
пропонує скористатися всіма перева-
гами застосування сучасних екопре-
паратів Ентеронормін та Ентеронор-
мін Детокс. 
Для цього наші фахівці готові впрова-
дити ефективну схему використання, 
а препарати у кількості, необхідній 
для підтвердження ефективності, ми 
надаємо безоплатно. 
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