НАУКА·ІННОВАЦІЇ·ТЕХНОЛОГІЇ
СВИНАРСТВО

DOSTO® ОРЕГАНО
ПРОТИ ВИРАЗКИ ШЛУНКА СВИНЕЙ
Всім відома бактерія Helicobacter pylori, яка
здатна викликати виразку у людини, – не єдина у своєму роді. Бельгійські біологи знайшли
її аналог у шлунку свиней. За численними даними профільних фахівців, натуральне ефірне
масло Dosto® орегано, яке вироблене німецькою компанією Dostofarm®, здатне вирішувати
проблеми з виразковою хворобою шлунка не
тільки людей, а й тварин (свиней).
Всім відомо, що за вивчення бактерій Роберт
Кох та Рональд Росс на початку минулого, а
Баррі Маршалл і Робін Уорен на початку нинішнього століття стали лауреатами Нобелівської
премії з фізіології і медицині. Марго Балі і її колеги вирішили піти по стопах австралійських лікарів, які «перевідкрили» Helicobacter pylori для
гастроентерологів.
На сьогодні достеменно встановлений зв'язок
Helicobacter pylori, що мешкає в шлунково-кишковому тракті людини, з хронічним гастритом,
підвищеним ризиком утворення виразки і, що
особливо страшно, розвитком такого грізного
захворювання, як рак шлунка. Життєдіяльність
цього джгутикового мікроорганізму завдає непоправної шкоди органам травлення людини.
Ефективною альтернативою стандартного лікування виразки шлунка людини є застосування
капсул з натуральним ефірним маслом рослини
орегано, особливого сорту під назвою Vulkan.
Це єдине у світі ефірне масло материнки, яке
має терапевтичну дію за рахунок не тільки природного походження, а й за рахунок натурального методу стандартизації його якісного та
кількісного складу.

Однак головною цінністю цього натурального активного компонента є той факт, що воно
являє собою єдину серйозну альтернативу кормовим антибіотикам, які застосовуються, в тому
числі, і у свинарстві.
Починаючи з осені 2015 року у багатьох стадах різних країн спостерігається зростання числа
виникнення виразок шлунка у свиноматок, поросят і свиней на відгодівлі. Свині стають блідими
через втрату крові, і смертність у секціях і групах
виходить за межі дозволених рівнів. Однією з частих причин виникнення цієї хвороби є відкрита
вченими Helicobacter suis, яка не гірше відомої в
гуманній медицині Helicobacter pylori здатна викликати гастрит і виразкову хворобу у свиней.
Згідно з останніми дослідженнями, кількість
сухої речовини в шлунку, а також частота споживання корму впливають на частоту утворення виразок. Часте годування (ad libitum) може
підвищити ризик утворення виразок. Недолік
місць для годування в станках може теж призвести до більш частого споживання невеликої
кількості корму у тварин, що є неприпустимим.
Тому важливо забезпечити свиней достатньою
кількістю місць для годування в станках.
Тимчасове застосування 2 кг бікарбонату
натрію (харчової соди) на тонну корму може
сприяти нейтралізації підвищеної кислотності,
що запобіжить погіршенню ситуації. На свинарських підприємствах, які застосовують Dosto®
орегано через корм за рекомендованими виробником схемами і дозуваннями (табл. 1), є
можливість не тільки запобігти наслідкам стресу, повністю виключити застосування кормових

Таблиця 1. Стандартні дозування кормової добавки Dosto® Порошок
(діюча речовина Dosto® орегано) у свинарстві
Група тварин

Лактируючі
свиноматки

Поросята
престартер

Поросята стартер

Свині на откормі

Дозування Dosto®
Порошок

500 г/т корму

0,5-1 кг/т корму

300-500 г/т корму

200-400 г/т корму

Антибактеріальні, загоювальні та протизапальні властивості Dosto® орегано компанії
DOSTOFARM дозволяють уникнути необхідності застосування антибіотиків при багатьох
захворюваннях шлунково-кишкового тракту не
тільки людей, а й тварин.
У тваринництві вже двадцять років застосовується ця ефірна олія в якості кормової добавки
для забезпечення здорового травлення, запобігання хвороби набряку, ілеїту, дизентерії свиней,
підвищення збереження і продуктивності поголів'я всіх видів с/г тварин, включаючи птицю.
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антибіотиків, а й реалізувати в умовах промислового вирощування свиней високоефективну і
економічно вигідну профілактику як дизентерії,
ілеїта, спалахів грам-позитивної і грам-негативної патогенної мікрофлори, так і клінічного прояву виразки шлунка свиней.
Ви завжди можете звернутися до фахівців
компанії
АгроПлюсІнвест,
що
представляє
компанію
Dostofarm®
в
знайти
Україні.
Разом
ми
зможемо
найбільш вигідне рішення для підвищення
ефективності вирощування і відгодівлі
свиней на Вашому підприємстві.

