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Стимуляція лактації у свиноматок
Як показує практика, чим більше свиноматка дає молока, тим краще захищеними, здоровішими і міцнішими будуть її 
поросята в період, як мінімум, від народження до відлучення. У свою чергу, здорові поросята є важливою основою 
для рентабельного свинарства. Терапевтична ефективність кормової добавки «ДОСТО® Порошок», німецької 
компанії DOSTOFARM GmbH, що використовується через корм лактуючим свиноматкам, забезпечує не тільки 
захист кишечника від патогенів, а й краще молокоутворення без втрат кондиції та живої маси тварин. Відсутні ризики 
передачі інфекції через екскременти на репродукторі та підвищенний імунний статус всього поголів’я маток.

Німецька компанія DOSTO-
FARM / ДОСТОФАРМ з 1999 ро-
ку є єдиним виробником 

терапевтичної форми натуральної 
ефірної олії рослини орегано у світі. 
Високоефективні профілактичні та те-
рапевтичні властивості цієї природної 
діючої речовини, що виробляється 
виключно з власного сорту Origanum 
vulgare hirtum компанії «Vulkan», дає 
не лише його 100% натуральність 
походження, а й натуральний спосіб 
стандартизації за 12 основними ак-
тивними компонентами (Відео №1). З 
2013 року в Україні доступні та актив-
но застосовуються кормові добавки 
продуктової лінійки ДОСТО® для всіх 
с.-г. тварин, включаючи свиней:

 • ДОСТО® Порошок – кормова до-
бавка на основі 7,5% ДОСТО® Оре-
гано для виробництва преміксів та 
готових кормів;

 • ДОСТО® Ліквід – кормова добавка 
на основі 10% ДОСТО® Орегано для 
застосування через воду, включаю-
чи молочне випоювання телятам;

 • ДОСТО® Емульсія (Відео №2) – кор-
мова добавка на основі ДОСТО® 

Орегано для запобігання та зупин-
ки діареї поросят в проблемних 
гніздах.
Виробник робить індивідуальні 

рекомендації щодо дозування кож-
ного окремого підприємства залежно 
від виду тварин, фази годівлі, цілей і 
завдань застосування. Застосування 
ДОСТО® дозволяє повністю виключи-
ти застосування антибіотичних сти-
муляторів росту, а також забезпечує 
тваринам високу продуктивність за 
рахунок антибактеріальної, антипара-
зитарної (кишкового тракту), проти-
запальної, відновлювальної (епітелію 
кишечника), антистресової, імуности-
мулюючої та інших дій.

Застосування ДОСТО® Порошок у 
кормі лактуючих свиноматок є важли-
вою складовою комплексу рекомен-
дацій компанії DOSTOFARM, що забез-
печують:

 • Збільшення живої ваги новона-
роджених поросят від +130 г (мі-
німально) до +210 г на голову;

 • Повне виключення всіх антибіо-
тичних стимуляторів росту з корму 
поросят;

 • Усунення необхідності застосу-
вання ін’єкційних антибіотиків для 
лікування поросят;

 • Збільшення живої ваги відлучених 
поросят мінімально на 400 г/голову;

 • Запобігання та усунення діареї 
підсосних поросят до 100%;

 • Помітне підвищення % свиноматок, 
які своєчасно прийшли в охоту. 

Відео №1                          Відео №2 

Природні стимулятори росту та 
продуктивності замість антибіотиків
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• запобігання колібактеріозу, 
гістомонозу, кокцидіозу, 
сальмонельозу, клостридіозу;

• покращення засвоєння корму;

• стимуляція вироблення 
ферментів;

• ↑ приростів у вазі/ вихід       
яйця.

Птахівництво Корови та телята

• запобігання ілеїту, дизентерії, 
діареї;

• покращення засвоєння корму, 
↑ приростів у вазі;                                                                                                          

• ↑ продуктивності молока у сви-
номаток/ приростів на відгодівлі;

• ↑ привабливості               
корму, антистрес.

Свинарство

®ДОСТО  Порошок ®ДОСТО  Ліквід ®ДОСТО  Эмульсiя
®ДОСТО  Капсули

• ↑ виробництва молока на               
1-4,5 л/корову/добу;

• запобігання ацидозу, кетозу;
• антистрес (у т.ч. тепловий);
• телята без діареї;
• ↓ cоматики молока;
• ↑ жиру та білка у                      

молоці.


