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Показания:    
Применять при нарушениях роста и развития организма (кахексия, карликовость, слабый прирост 
массы тела), при нарушениях нервной системы (потеря равновесия, нарушенная координация дви-
жений). Препарат следует применять в период выздоровления после перенесенных инфекцион 
ных и паразитарных болезней, во время приема антибиотиков и сульфонамидов. Препарат эффек-
тивен при нарушениях оперения (обесцвечивание перьев), обмена веществ, расстройствах пище-
варения и болезнях пищеварительного тракта (поносы, дегидратация организма, отравления, 
изменение системы кормления, кормление недоброкачественными кормами). Улучшает выводи-
мость, предотвращает поедание перьев и каннибализм, ожирение печени и почек, искривление 
пальцев. Применять также при дистрофии скелетных мышц, повреждении сердечной мышцы, во 
время стрессов (транспорт, вакцинация), а также при снижении иммунитета.

Дозировка:
Профилактически в количестве:
Птица (куры, индюшки, гуси, утки): 100 мл / 400 л воды для поения.
Голуби: 100 мл / 400 л воды для поения. В зависимости от потребностей дозу можно увеличить в 2-3 
раза.
Свиньи, телята: 5-10 мл на голову в день.

Упаковка: 100 мл, 1000 мл.
Условия и срок хранения:
Хранить в оригинальной (заводской) закрытой упаковке при температуре 50С - 250С. 
Срок хранения (при соблюдении условий хранения) 24 месяца от даты изготовления.
Производитель: «Biofaktor», Польша

Исключительно для животных

Состав (содержание в 1 л):
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В3 (РР)
Витамин В5
Витамин В6
Витамин В12
Витамин Н

3150 мг
2100 мг

21000 мг
12600 мг

3150 мг
0,01 г
0,01 г

Витамин К3
Метионин
Хлорид холина
Глицин
Лизин
Инозитол

2100 мг
15700 мг
52000 мг
10500 мг
15700 мг

5200 мг

Вирощування індиків
як альтернатива вирощуванню 

бройлерів і свиней

Вирощування індиків привертає 
все більшу увагу виробників і спожи-
вачів. М’ясо індички легко засвоюва-
не, поживне і напрочуд дієтичне.  Воно 
багате на протеїн, але разом із тим має 
низький вміст жиру. Крім того, індича-
тина містить вітаміни групи В, є дже-
релом цинку, який підвищує імунітет, 
сприяє правильному засвоєнню жи-
рів, білків та вуглеводів, містить багато 
фосфору, заліза, калію, магнію. Індички 
дуже вибагливі до умов утримання і, 
особливо, - годування. Цю птицю не-
можливо нагодувати неякісним кор-
мом – падіж забезпечений. Саме тому 
споживач може бути спокійний: інди-
чатина - «найчистіше» м’ясо. 

Учасниками заходу стали фахівці 
птахівничої галузі напрямів годівлі, ве-
теринарії, обладнання, науковці та ке-

рівники профільних асоціацій, інозем-
ні та українські компанії-партнери, а 
також фермери з різних куточків Укра-
їни, які займаються індиківництвом.

Першим заслухали доповідь голо-
ви Асоціації птахівників України Сергія 
Карпенка про «Стан та перспективи 
розвитку птахівництва» (читайте на 
стор. 30).  Про ринок індичатини в сві-
ті та перспективи розвитку галузі роз-
казав Олександр Куліченко, експерт 
міжнародної компанії Kartzfehn.

Особливості підготовки пташни-
ків до посадки; комплекс заходів при 
санрозриві; дезінфекція; обладнання 
пташників;  програми годівлі індиків; 
імунізація проти хвороби Ньюкасла 
та ринотрахеїту індички; діагностика 
здоров’я індиків на випередження 
проблем - всі ці важливі питання ауди-

торія слухала з увагою та інтересом.
Цікаво було і те, що всі доповідачі 

представляли компанії-партнери, які 
обладнали і постійно супроводжують 
підприємство за технологіями, годівлі 
та ветеринарному забезпеченню.

Також можна було подивитися де-
монстраційний міні-цех з індичками 
на спеціально обладнаному система-
ми годування і освітлення майданчику. 
Тобто не тільки теоретичний виклад, а 
й практичне застосування технологій і 
порад фахівців були доступні учасни-
кам семінару.

Нам все сподобалося! Відмінна ор-
ганізація, доповіді живі і цікаві, смачні 
дегустації та частування. Маса хоро-
ших вражень від спілкування з колега-
ми, з якими завжди приємно побачи-
тися на заходах. 

17 серпня 2017 року у «Племптахрадгоспу «Броварський» (с. Рожівка Броварського району 
Київської обл.) відбувся День відкритих дверей ТМ «Інделіка», яка є одним із лідерів в Україні 
з виробництва індички, за актуальною темою «Вирощування індиків як альтернатива 
вирощуванню бройлерів і свиней».
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