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Правильне застосування 
пробіотика Ентеронормін 
поліпшить здоров’я і 
продуктивність птиці

Сучасне птахівництво в нашій 
державі, наразі, знаходиться на 
достатньо високому рівні. Саме 

тому дуже нелегко пропонувати фір-
мам з найвищою культурою вироб-
ництва, та показниками продуктив-
ності, препарати, які безпосередньо 
покращують ефективність ведення їх-
нього бізнесу. Більшість господарств, 
що хоча б одноразово скористалися 
пробіотиком «Ентеронормін» більше 
ніколи не схочуть відмовитися від да-
ного препарату.

Основна особливість використан-
ня «Ентеронорміну» – це можливість 
повної чи часткової (хоча б в продук-
тивний період) відмови від терапев-
тичних засобів штучного походження 
(хімічносинтезованих), включаючи ан-
тибіотики. Саме тому ряд наших клієн-
тів без будь-яких перешкод здійс-
нюють його поставки до країн ЄС.

Взявши до уваги багаторічний 
досвід наших фахівців у області 
впровадження сучасних, нових еко-
препаратів, ми можемо поділитися 
певними особливостями застосу-
вання пробіотиків. Ще у далекому 
2001 р. наші співробітники почали 

впроваджувати альтернативні засоби 
контролю за різноманітними бактері-
альними зараженнями. Результатом 
їх роботи стало впровадження пре-
парату «Лактин-К», який широко ви-
користовувався на території нашої 
держави і застосовувався в третій час-
тині птахогосподарств, що займають-
ся розведенням курей яєчного на-
прямку продуктивності. Відтоді наша 
фірма провела дуже багато наукових, 
а також виробничих досліджень, щоб 
розширити спектр дії аналогічних 
препаратів. В результаті в 2012 р. бу-
ло створено та зареєстровано препа-
рат «Ентеронормін», якому на той час 
просто не було аналогів у цілому світі. 
Це препарат взаємодії пребіотичного 
комплексу і 3-х різновидів пробіотич-
них бактерій. Завдяки цьому сьогодні 
«Ентеронормін» широко викорис-
товується як у птахівництві, так і для 
ВРХ, свиней, а останнім часом – ще й 
у бджільництві.

Цьому препарату характерні не 
лише лікувальна та профілактична 
дії відносно збудників бактеріальних 
заражень, а ще декілька додаткових 
ефектів. Таким чином, використову-
ючи його на будь – якій птахофермі, 
її власник підвищує конверсію кор-
му, а також знижує власні витрати на 
різноманітні ветеринарні препарати. 
Подібний ефект досягається не лише 
завдяки резистентності організму та 
кращому травленню, а й через певні 
особливості. Наприклад, на наступ-
ний день після першого прийому «Ен-
теронорміну» на птиці яєчних порід 
може відмічатися не суттєве (до 0,5%) 
підвищення падежу. Даний момент, на 
перший погляд, може вам здатися не-
гативним, адже падає найтовстіша та 
найгарніша птиця, та під час патоло-
гоанатомічного розтину з’ясовується, 

що померла птиця – псевдонесучка 
(тобто нестися вона не змогла б ніко-
ли, а лише була би джерелом зара-
ження і споживала корми). І це лише 
один з багатьох прикладів. В дійсності, 
глянувши тільки на графік збору яєць,  
спеціалісти зможуть точно сказати, в 
який саме день був прийом препара-
ту - оскільки при його використанні 
спостерігається стабільне зростан-
ня яйценосності. Та наразі сьогодні 
немає панацеї, саме тому наші спів-
робітники забезпечують не тільки 
консультації щодо використання «Ен-
теронорміну», а й допомагають клієн-
там отримати гарний результат. Щоб 
цього домогтися, компанія «СГП МБС» 
співпрацює з провідними українськи-
ми лабораторіями, з чиєю допомогою 
можна точно, і що досить важливо – 
конфіденційно, виявити фактори, які 
заважають пробіотичним препаратам 
розкрити свій потенціал.

Якщо говорити про схеми вико-
ристання, то вони, в свою чергу, з лег-
кістю вписуються в уже впроваджені 
в конкретних господарствах схеми. 
Таким чином, для птиці яєчних порід 
досить задавати препарат «Ентеро-
нормін» від 3 до 5 днів кожного міся-
ця, ну а для птиці м’ясних порід він 
задається курсами по 5 днів 2 рази 
за життя – в перші дні безпосередньо 
після вилуплення, а також після двад-
цятого дня. А препарат «Ентеронор-
мін Детокс» достатньо просто додати 
до комбікорму (його кількість має ста-
новити 0,1-0,3%). Дані схеми переві-
рені роками і забезпечують хороший 
стійкий результат.

Отже, можна зробити висновок, 
що компанія «СГП МБС» – це надійний 
партнер, який відкриває нові сфери 
діяльності, в тому числі торговельні 
відносини з країнами ЄС. 
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