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شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا
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هایــپروالیــف

پروبیوتیک دام، طیور و آبزیان



اهمیت مدیریت تـغذیه و جیــره هاى غــــذایى در صنعت طــــیور

  بهبود قابلیت هضم مواد مغذى از طریق تولید آنزیم هاى ضرورى در روده کوچک
  تثبیت فلور روده از طریق تحریک الکتوباسیلوس ها و توقف رشد باکترى هاى گرم مثبت و گرم منفى 

  حمایت از تعادل اسمزى سلول هاى مخاط روده و بهبود کیفیت بستر 
  افزایش کیفیت خوراك و بهبود عملکرد

  حفاظت از کبد و روده
  کاهش اثرات نامطلوب ناشى از استرس هاى محیطى 

  افزایش سالمت و عملکرد گله

پایدارى هایپروالیف در برابر گرما، فشار و رطوبت فرآیند پلت سازى چگونه است؟

میزان ماده مؤثره

میزان مصرفتعداد کل میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک در هر کیلوگرم حداقل1012 
500 گرم در هر تن خوراك

نتایج مصرف هایپروالیف در خوراك

هایپروالیف قادر به تحمل حرارت پلت تا 95 درجه سانتى گراد مى باشد و روند ساخت پلت کاهش معنى دارى بر آن ندارد.
اسپورهاى موجود در هایپروالیف در خوراك پایدار هستند و بعد از مصرف خوراك در روده کوچک پرنده تبدیل به فرم رویشى شده 

و مى توانند مجدداً تکثیر شوند.

   
  در جاى خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارى شود.

  فقط براى مصارف دامپزشکى استفاده شود.
  دور از دسترس کودکان نگهدارى شود..

بهترین زمان مصرف            تا 24ماه از زمان تولید

شرایط نگهدارى 

آیا مى دانید  75 تا80 درصد طیور گوشــتى در جهان در طول دوره پرورش درگیر مشــکالت گوارشى و التهابات روده هستند؟ 
تغذیه و سالمت دستگاه گوارش دو پارامتر کلیدى در تولید اقتصادى طیور صنعتى محسوب مى شوند. تنظیم مواد تشکیل دهنده جیره غذایى و مدیریت تغذیه تأثیر بسزایى بر سالمت دستگاه 
گوارش، اســتفاده بهینه از مواد غذایى (افزایش راندمان مواد غذایى) و افزایش رشــد حیوان دارد. مشــکالت دســتگاه گوارش از تغذیه نامناســب و محیط غیر بهداشــتى بویژه در دوره آغازین 

رشد جوجه ها ناشى مى شود.

مشکالت گوارشى چه پیامدهایى بر صنعت طیور دارند؟

  افزایش تلفات در گله
  افزایش ضریب تبدیل غذایى 

  کاهش راندمان تولید 

هایپروالیف چیست و چگونه به بهداشت خوراك و سالمت دستگاه گوارش طیور کمک مى کند؟

هایپروالیف محصولى پروبیوتیک حاوى گونه خاصى از باســیلوس ســوبتیلیس اســت که از روده مرغ ســالم جدا شــده اســت. باســیلوس ســوبتیلیس از گونه هاى کاربردى و مؤثر در 
طیور است که از عملکردهاى مهم این گونه مى توان به تثبیت سیستم گوارش، افزایش طـول پرزهاى روده (بویژه در ایلـئوم و سکوم)، اصـالح مورفولوژى روده در زمان بروز بیمارى، جلوگیرى از 
رشــد و تکثیر کلى فرم ها در روده و افزایش کارآمدى سیســتم ایمنى اشــاره کرد. عالوه بر خصوصیات عملکردى اشــاره شــده، این باســیلوس به دلیل تولید آنزیم هاى مختلف در هضم 

مواد خوراکى نقش بســزایى دارد. این محصول با تولید ترکیبات ضد میکروبى ســبب کاهش اســتقرار عوامل بیماریزا در دستگاه گوارش مى شود. 
    هایپروالیف راه حلى طبیعى و مناسب، جهت جلوگیرى از اختالالت روده، حفظ سالمت دستگاه گوارش و کمک به بهره ورى اقتصادى پرورش دهندگان است.


