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ДОСТО орегано для свиноматок

Здорові свиноматки, здорові поросята

Протягом останніх декількох
років у свинарстві відмічається
тенденція росту кількості народжених поросят у гнізді, що,
у свою чергу, робить період
лактації для свиноматки більш
проблемним.
У таких умовах підтримка
шлунково-кишкового
тракту
свиноматки є ключем для здоров'я самих свиноматок і поросят, що знаходяться в її гнізді.
ДОСТО орегано в кормі
лактуючих свиноматок сприяє
стабілізації кишечника, покращує засвоюваність корму і
підвищує продуктивність. Крім
того, забезпечує захист свиноматок і поросят від кишкових
патогенів і паразитів.
Натуральне ефірне масло
ДОСТО орегано в кормі лактуючих свиноматок
Здоров'я свиноматок має
прямий вплив на поросят. Здорові свиноматки виробляють
молоко кращої якості, яке є джерелом білків, жирів і вуглеводів
для поросят. Перше молоко
(молозиво) є найбільш багатим
цілою низкою компонентів, що
беруть участь у неонатальному
розвитку імунної системи поросят. Свиноматки зі стабілізованою кишковою мікрофлорою
сприяють більш високому гігіє
нічному статусу гнізда, значно
скорочуючи ризики контамінації
поросят кишковими патогенами
і паразитами.

26

Місцева антибактеріальна
та імуностимулююча дія ДОС
ТО орегано у травному тракті
сприяє значному підвищенню
засвоюваності корму. Якщо
своєчасно ввести в корм свиноматки ДОСТО орегано,
можна забезпечити кращу
живу вагу новонароджених
поросят і збільшити її молочну
продуктивність.
У той же час ДОСТО орегано запобігає передачі патогенної мікрофлори через фекалії
свиноматки. ДОСТО орегано
надходить поросятам через
молоко свиноматки. Це забезпечує захист кишечника новонароджених і значно скорочує
випадки діареї, підвищуючи
вагу відлучених поросят.
Поліпшення якості молока
і відчутна економія на ветеринарних препаратах сприяє
економічній доцільності застосування ДОСТО орегано.

Неонатальна діарея поросят
Діарея в неонатальний період розвитку поросят є однією
з частих причин загибелі тварин в цей період і має масу
негативних наслідків на їх подальший розвиток в період дорощування і відгодівлі.
Захворювання в перші тижні
життя призводять до дегідратації і порушень у жировій тканині поросят. Це може стати
причиною зниження ваги при
відлученні і більш тривалого
періоду відгодівлі.
Здоров’я кишечника поросят
Бактеріальна діарея в період неонатального розвитку
поросят зустрічається досить
часто. Нерідкою причиною діа
реї в перший тиждень життя
стає Escherichia coli.

ДОСТО орегано в кормі свиноматок, один тиждень до
опоросу і протягом всієї лактації
Ефективність застосування за рахунок
1. Підвищення
↑ молочна продуктивність
засвоюваності корму
↑ вага новонароджених поросят
2. Надходження через
↓ соматичні клітини
молоко свиноматки
↑ здоров'я молочних залоз
↑ якість молока
3. Підвищення
↓ випадків діареї
санітарного статусу гнізда ↑ вага поросят на відлученні
Економічна доцільність застосування
До відлучення
ROI = 2.18
До завершення відгодівлі
ROI = 11.17
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У більш старших поросят
порушення травлення найчастіше виникають внаслідок кокцидій, невеликих паразитів, які
переважно розмножуються в
клітинах слизової оболонки
кишечника.
У процесі свого життєвого циклу кокцидії утворюють
ооцисти, які виходять назовні
з фекаліями інфікованої тварини. Таким чином відбувається
швидке зараження поросят вже
незабаром після народження.
Натуральне ефірне масло
орегано має антибактеріальні властивості проти широкого спектра грампозитивних
і грамнегативних бактерій.
Дуже складна суміш активних компонентів натурального
ефірного масла орегано вступає во взаємодію з клітинною
мембраною, викликаючи загибель бактеріальних клітин патогенної мікрофлори.
У випадку зі спороутворюючими паразитами, такими як
кокцидії, натуральне ефірне
масло орегано порушує їх життєвий цикл, а саме:
• атакує клітинну мембрану
кокцидії, пригнічуючи її зріст і
розвиток;
• прискорює процес оновлення зрілих кишкових клітин,
уникаючи колонізацію паразита.
Це знижує патогенне навантаження і забезпечує більш
високий
санітарний
статус
гнізда. Поросята, народжені
від свиноматок, які отримують
ДОСТО орегано з кормом,
більш здорові і менш схильні
до діареї.
Для цільової профілактики,
а також швидкого реагування
у випадках виникнення діареї у
підсисних поросят рекомендується пероральне застосування
ДОСТО Емульсії: 2 мл на третій
день життя, або невідкладно у
випадку виникнення проблеми.
Кокцидіоз підсисних поросят
Кокцидіоз часто проявляється в період 7-21-денного
віку поросят.

Основним збудником кокцидіоза є Isospora suis, облігатний
внутрішньоклітинний
паразит, який розмножується
всередині епітелію слизової
оболонки кишкового тракту.
Висока захворюваність діа
реєю і зниження живої ваги
призводять до економічних
втрат, що негативно впливає
на свинарство в усьому світі.

Весь процес виробництва,
від насіння до кінцевих продуктів, знаходиться під строгим контролем. Ми гарантуємо якісний і кількісний склад
свого масла і продуктів кожної
партії.
Ми даємо індивідуальні
рекомендації щодо кожного запиту про застосування
ДОСТО орегано.

Ефективність нашого ефірного масла забезпечена за
рахунок його якості та походження. Ми гарантуємо 100%
натуральне походження ефірного масла ДОСТО орегано.
Наші продукти не синтетичні і
не «подібні натуральним», вони
повністю натуральні.
ДОСТО орегано вирощується
нашими фермерами згідно із сертифікованим процесом виробництва. Ми обирали наше орегано
з більш ніж 150 рослин сімейства
орегано, приділяючи особливу
увагу якісному і кількісному складу ефірної олії цих рослин.

У Вас є питання щодо застосування ДОСТО орегано?
Зв'яжіться з нами!
mail@dostofarm.de
Єдиний дистриб'ютор
в Україні
ТОВ “АгроПлюсІнвест”
mob.: +38 067 396 0770
S.Bondar@agroplusinvest.com.ua
Agroplusinvest@gmail.com
www.agroplusinvest.com.ua
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