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На відміну від більшості птахівничих підприємств, на котрих у профілактичних цілях все ще
застосовуються антибіотики, виробництво без
їх застосування вимагає уважного перегляду
питань якості курчат і стану кишечника птиці.
Проблеми з якістю курчат найчастіше є наслідком інфікування грамнегативними організмами
і реконтамінацією, викликаною вакцинацією in
ovo. Застосування водорозчинної і порошкової
форм DOSTO® орегано дозволяє виростити
рентабельну птицю без антибіотиків.
Для поліпшення якості курчат надзвичайно
важливо підтримувати приміщення для утримання племінної птиці і підстилку для гнізда в
належному санітарно-гігієнічному стані. В інкубаторному цеху критичними аспектами є час
між вилупленням першого і останнього курчати
в одному інкубаторі, а також належні умови інкубації, що сприяють закриттю пупкового кільця. При виробництві здорових бройлерів без
застосування антибіотиків постійна увага якості
курчат має ще більшого значення. Визначальний фактор успіху виробництва бройлерів без
застосування антибіотиків за рахунок введення
DOSTO® орегано через корм і/або воду – це
контроль некротичного ентериту, середньодобові прирости і загальна безпека, в тому числі і
в перші сім днів життя курчат.
Запорукою успіху виробництва м’яса птиці
без антибіотиків – є пошук продуктів і стратегій,
які доповнюють відомі раніше успішні програми
з контролю кокцидіозу і Clostridium perfringens.
Контроль некротичного ентериту вимагає використання продуктів, які можуть поліпшити ситуацію із захворюваністю кокцидіозом або обсіменінням C. perfringens.
Натуральне ефірне масло рослини орегано
(DOSTO® орегано), яке зайняло на ринку місце
антибіотиків, володіє необхідною терапевтичною дією для високоефективної профілактики і
рішень проблем зі здоров’ям шлунково-кишкового тракту. Висока оцінка цього натурального
рішення птахівницькими підприємствами вже
50 країн підтверджує позитивні результати серії
досліджень щодо їх впливу на стан птиці.
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Як правило, фахівцями компанії DOSTOFARM
і її представника в Україні, компанії Фід Формула, для зацікавлених представників галузі, на
першому знайомстві з програмою DOSTO® обговорюються кілька ключових питань:
1. Розуміння механізмів дії DOSTO® орегано.
2. Обговорення оптимальної схеми проведення досвіду.
3. Визначення того, що таке «успіх» майбутнього досвіду.
4. Проведення експерименту щодо практичного застосування в умовах конкретного підприємства.
5. Аналіз співвідношення фактичних витрат
на DOSTO® орегано до реального прибутку.
Застосування DOSTO® орегано замість антибіотиків у кормі сприяє підтримці здоров’я кишечника, показує ефективність проти Clostridium
spp. і Eimeria spp., а також володіє захисною
функцією і модулює мікрофлору кишечника. Продукти з DOSTO® орегано відомі вже понад 20
років, застосовуються з користю і зайняли свою
нішу як у стандартних програмах, так і програмах,
які повністю виключають використання антибіотиків. За останні п’ять років відчувається поступовий попит українських виробників м’яса птиці
на продукти, які є альтернативою антибіотикам.
Використовуючи DOSTO® Порошок (порошкова
форма DOSTO® орегано) і/або водорозчинну
форму – DOSTO® Ліквід, птахівничі підприємства мають можливість досягти таких самих показників збереження і продуктивності, а часто і
вище, ніж в умовах стандартного бройлерного
виробництва із застосуванням антибіотиків.
Для інформації: DOSTO® орегано – єдине в світі 100% натуральне ефірне масло рослини орегано,
яке володіє терапевтичною дією за рахунок отриманих від натуральної стандартизації властивостей.
Компанія Фід Формула – українська компанія, яка є офіційним представником німецького виробника DOSTO® орегано, компанії DOSTOFARM в Україні. Домовитися про
зустріч на Вашому підприємстві можна за тел.:
+38 097 88 52 470 або електронною поштою:
info.feedformula@gmail.com.
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