Patojenlere Karşı Doğal Kalkan
Bacillus subtilis 2,5x109 kob/g içerir.

Tanım

SİM NUTRİ BAC’ın içeriğindeki Bacillus subtilis, ürettiği enzimler sayesinde yem içeriğinde sindirilmesi
mümkün olmayan enerji kaynaklarını açığa çıkarır, yemden yararlanma artar. Bağırsak içeriğindeki fazla
sayıda bakteri kolay sindirilebilir besin maddelerine ortak olarak parazit etki gösterir.
SİM NUTRİ BAC kolonize olmaz, verildiği sürece bağırsak içeriğinde çoğalmadan diğer bakterileri baskılar.
Aynı zamanda patojen bakterileri, bakteriosin adı verilen bazı anti bakteriyel maddeler üreterek baskılar.
Sürekli verildiğinde E. coli, Salmonella ve Clostridium gibi potansiyel patojen bakterilerin çoğalmasını
engeller.
SİM NUTRİ BAC ile beslenen hayvanların bağırsaklarında kısa zincirli yağ asitleri artar, bağışıklık sistemi
güçlenir.

Neden Tercih Etmeliyim?
○ Bağırsak florasını düzenler, sindirimi iyileştirir, yemden yararlanmayı artırır.
○ Çiğ atma sorunlarında dışkı kalitesini iyileştirir.
○ Genç hayvanlarda enterit ve ölüm risklerini azaltır.
○ Salgıladığı bakteriosinler sayesinde patojenlere karşı doğal kalkan oluşturur.
○ Bağırsakta Salmonella, E. coli ve Clostridium sayılarının azalmasını sağlar.
○ Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklardan korur, bakteriyel enteritlere karşı etkilidir.
○ Kalıntı sorunu yoktur, arınma süresi aranmaz, yumurta ve ete geçmez.

Nasıl Kullanmalıyım?
Kanatlılarda 1 ton suya 0,25 litre karıştırılarak uygulanır. Uygulama, günlük tüketilen suyun yarısına, 4-5
gün süre ile yapılır.
Etlik piliçlerde kesim öncesi kilo alma problemlerine karşı doğal bir büyütme faktörü olarak ve yem atma
gibi spesifik olmayan enteritlerde kullanılır. Salmonella kontrolüne destek olur. Özellikle kesim öncesi son
hafta tüm içme suyuna devamlı verilerek kullanılır.
Yumurtacı tavuklarda tifo ve nonspesifik ishallerde doğal direnci artırır, verim kayıplarını, yumurta kabuk
kalitesini ve içyapısını iyileştirir. Enterit problemlerinde sorun düzelinceye kadar 5-7 gün kullanılmalıdır.
Buzağı ve taylarda, rumen sindirimi başlayıncaya kadar bağırsak florasının iyileşmesi, sütten ve buzağı
mamasından yararlanmayı artırmak için kullanılır. Süte veya mamaya 1 litreye 10 ml dozunda her gün
verilir.
Kolit riski taşıyan atlarda, yemlerine dökme veya içme suyuna katılarak günlük 50-100 ml içirilir.

Ambalaj ve Raf Ömrü
Orijinal ambalajı içinde raf ömrü, kuru ve serin yerlerde azami 1 yıldır.
5 litrelik aseptik doldurulmuş plastik ambalajlarda arz edilir.
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