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Коли і навіщо застосовувати 
«Досто® Орегано»      
в годівлі сільськогосподарських 
тварин та птиці?

Контроль за використанням 
антибіотиків як рістстимулюю-
чий та профілактичний засіб 

позначився на різкому зростанні обся-
гів застосування натуральної ефірної 
олії «ДОСТО® Орегано», у тому числі і 
в кормовиробництві України. «ДОСТО® 
Порошок» включають до рецептів пре-
міксів та готових кормів, забезпечуючи 
тваринницьким підприємствам макси-
мально стабільну ефективність виро-
щування та відгодівлі тварин і птиці.

Німецька компанія DOSTOFARM 
(ДОСТОФАРМ) – єдиний виробник у 
світі терапевтичної форми натураль-
ної ефірної олії рослини орегано з 
1999 року. Високоефективні профілак-
тичні та терапевтичні властивості цій 
природній діючій речовині дає не тіль-
ки її 100% натуральність походження, 
але й натуральний спосіб стандартиза-
ції по 12-ти основним активним компо-
нентам. Продукти з цієї рослини відомі 
вже в 50 країнах під комерційною на-
звою «ДОСТО® Орегано». З 2013 року 
в Україні доступна та активно застосо-

вується порошкова форма для всіх с.-г. 
тварин та птахів «ДОСТО® Порошок» 
– кормова добавка на основі 7,5% олії 
«ДОСТО® Орегано».

Виробник робить індивідуальні ре-
комендації щодо дозування «ДОСТО® 
Порошок» від 100 до 1000 г на тонну 
корму кожному окремому підприєм-
ству, залежно від виду тварин, фази 
годівлі, цілей та завдань застосування.

Забезпечення грамотної годівлі та 
відповідних до генетичних можливос-
тей показників продуктивності без ви-
користання кормових антибіотиків є 
на сьогодні одним з основних завдань, 
що стоять перед фахівцями тварин-
ницької, птахівницької галузей.

Порівняння всіх існуючих альтер-
нативних препаратів і добавок показа-
ло, що застосування в кормі натураль-
ної ефірної олії «ДОСТО® Орегано» 
– найбільш безпечний, вигідний спосіб 
стимуляції росту тварин. При цьому, на 
відміну від більшості доступних кор-
мових добавок, у тому числі рослинно-
го походження, при роботі з «ДОСТО® 

Орегано» немає ризиків значних втрат 
концентрації діючої речовини при ви-
робництві гранульованих кормів та об-
робці їх високими температурами.

Сучасні технології годівлі с.-г. 
тварин засновані на широкому за-
стосуванні біологічних компонентів 
(ферменти, ефірні олії, амінокислоти, 
пробіотики та ін.). У результаті розвит- 
ку АПК в Україні сформувався вагомий 
ринок цих добавок. Однак, далеко не 
всі виробники знають той факт, що, 
якщо багато кормових добавок сприя-
ють, то «ДОСТО® Орегано» забезпечує 
максимальне наближення до такого 
поняття, як здоровий кишечник.

Практика застосування «ДОСТО® 
Орегано», в тому числі і в Україні, по-
казує, що домогтися хорошої безпеки 
та високої продуктивності тварин і 
птиці можна і без профілактики цілою 
низкою кормових добавок, включаю-
чи антибіотичні стимулятори росту. З 
кожним роком у світі зростає попит на 
кормові добавки з «ДОСТО® Орегано», 
у тому числі з метою оптимізації собі-
вартості вирощування тварин та птиці.

Молочне 
тваринництво

Відомо, що основною причиною 
виникнення неонатальної діареї те-
лят є віруси та бактерії (ротавіруси та 
коронавіруси, ентеротоксигенні E. сoli, 
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У птахівництві
Основні труднощі, які зазнають ви-

робники птахівницької продукції щодо 
здоров’я птиці, пов’язані зі станом та 
функціонуванням кишечника перна-
тих, а також профілактикою кокцидіозу 
та некротичного ентериту. У схемі «БЕЗ 
АНТИБІОТИКІВ» ідеально підходить 
комплексне застосування натуральної 
ефірної олії «ДОСТО® Орегано» через 
корм та воду. Ефективність, включаю-
чи економічну вигоду, підтверджена 
на батьківському поголів’ї, бройлері, 
індичках та у промисловому виробни-
цтві курячого яйця.

У свинарстві
Фахівці господарств підтверджу-

ють, що схема комплексного застосу-
вання натуральної ефірної олії «ДО-
СТО® Орегано» через корм, воду або 
перорально («ДОСТО® Емульсія») для 
швидкої зупинки діареї у підсосних 
поросят дозволяє успішно уникнути 
потреби навіть у терапевтичному за-
стосуванні антибіотиків для лікування 
ШКТ поросят та свиней. Проблеми з 
дизентерією та ілеїтом можна виріши-
ти на підприємствах і у випадках, коли 
антибіотики не показують належної 
ефективності. 
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Офіційний представник в Україні: 

• запобігання колібактеріозу, 
гістомонозу, кокцидіозу, 

•
• стимуляція вироблення 

• ↑ приростів у вазі/ вихід       
яйця.

•

•
↑ приростів у вазі;                                                                                                          

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

• ↑ привабливості               
корму, антистрес.

• ↑ виробництва молока на               

• запобігання ацидозу, кетозу;
•
•
• ↓ cоматики молока;
• ↑ жиру та білка у                      

молоці.

Е

Salmonella spp. та ін.). Однак надалі, з 
3-4-го тижня життя основною причи-
ною діареї тварини будуть паразитич-
ні найпростіші – кокцидії та криптос-
поридії. Це підтверджується даними 
досліджень американських та євро-
пейських учених. Диференціальній діа-
гностиці також активно сприяє доступ-
ність за кордоном експрес-тестів. Для 
контролю вірусної та бактеріальної 
діареї у телят застосовують вакцини. 
Однак вакцини не завжди впливають 
через неможливість включення в них 
всіх серотипів вірусів і бактерій, що ви-
кликають діареї. Лікування антибіоти-
ками також часто буває неефективним 
через розвиток антибіотикорезистент-
ності у бактерій. Антибіотики неефек-
тивні проти вірусів та паразитів. Все це 
ускладнює профілактику та лікування 
діареї у телят.

Схема комплексного застосуван-
ня натуральної ефірної олії «ДОСТО® 
Орегано» через ЗЦМ/молоко, а в окре-
мих випадках перорально («ДОСТО® 
Капсули») для швидкої зупинки діареї 
у молочних телят, - дозволяє успішно 
виключити медикаменти, що засто-
совуються для профілактики та ліку-
вання ШКТ у телят. Ефективність під-
тверджена на молочних телятах як при 
індивідуальному, так і при груповому 
утриманні. Застосування «ДОСТО® 
Орегано» підтверджує свою ефектив-
ність також на молочному та м’ясному 
поголів’ї великої та дрібної рогатої ху-
доби. Кожному підприємству фахівці 
компанії DOSTOFARM роблять індиві-
дуальні рекомендації схем та дозувань 
вищезгаданих кормових добавок.

i Для інформації:

DOSTO®/«ДОСТО® Орегано» – єдина у світі 100%-на натуральна ефірна олія рос-
лини орегано, що має терапевтичну дію. Всі властивості «ДОСТО® Орегано» 
забезпечуються за рахунок роботи компанії DOSTOFARM GmbH виключно з 
власним сортом рослини орегано, а також натуральної стандартизації скла-
ду за 12-ма основними компонентами ефірної олії. Компанія DOSTOFARM GmbH 
несе відповідальність за ефективність виключно DOSTO®/«ДОСТО® Орегано». 
Пам’ятайте: не все те орегано, що орегано пахне. 
Домовитися про зустріч на Вашому підприємстві можна за ел. поштою: 
mail@dostofarm.de.
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