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Gastroferm probiotikumok a baromfitartásban

(L-1, L+C, M+C és Li-cc)

A Gastroferm készítmények száraz takarmányba keverhető és ivóvízben is oldható formában kerülnek 
forgalomba. A baromfitartásban főleg az ivóvízben is adható vitaminos készítmények terjedtek el, melyek az 
állattartók számára közvetlen felhasználásra is alkalmasak. 

Hatás: adagolása során az emésztőrendszer mikroflórája stabilizálódik. 

A Gastroferm hatékonyan gátolja a Salmonella megkötődését a bélben, és a Clostrídiumok 
elszaporodását, ezzel az elhalásos bélgyulladás kialakulását. Javul az emésztés hatásfoka és az erőnléti 
állapot. Csökkennek a stressz helyzetek okozta hatások. Ellensúlyozza az ipari takarmányozás és a 
gyógyszerezések bélflórára gyakorolt negatív hatásait. Gyógyszerezés, vakcinázás után gyors felépülést, 
tartósabb hatást biztosít. 

Tojóállománynál kiegyensúlyozottabb a termelés, és része a Salmonella mentesítési programnak.

Pecsenye szárnyasok előállításában egy olcsóbb technológiát, és jobb minősége tesz lehetővé a 
technológiai javaslatban foglaltak szerint. 

Intenzív hizlalás (liba, kacsa tömés) esetén a nagy terhelésnek kitett állatok emésztését könnyíti (megelőzi 
a dugulást) ugyanakkor gátolja a hasmenés kialakulását.

Alkalmazásával gyógyszeres adalékok válthatók ki, vagy tehetők hatékonyabbá a hasznos bélflóra 
visszapótlásával.

A teljes értékű vitaminsor biztosítja a tömés idejére a minimum igényt a szükséges vitaminokból. Liba, 
kacsa itatása esetén 10g/10 l ivóvíz a célszerű adag. Ha az itatás minimális vagy nincs, akkor az előfőzött 
takarmányhoz keverjük  (kihűlés után) a mennyiség: (száraz takarmányra vetítve) 50-100g/100 kg takarmány.

A Gastrofermet folyamatosan adjuk.

A Gastroferm M+C kevert tejsavtermelő kultúrát, vitamin premixet és 4 % C-vitamint tartalmaz.

A Gastroferm készítmények a bélflóra stabilizálásával erősítik a szárnyasok természetes immunbázisát, 
amely biztosítja a normális anyagcsere folyamatokat, a tápanyagok és mikroelemek felszívódását. 

A cél minden esetben a gyógyszerezés normalizálása, az egészséges bélflóra biztosítása, a jobb 
húsminőség elérése, a szermaradvány mentesség, az olcsóbb felnevelés, és a Salmonella mentesség.

Az általunk javasolt technológiában a broilercsirkék lehetőleg kelés után (szállítás előtt) Gastroferm Gél-
drop készítményt kapnak a ládákba szórva, melyet felcsipegetnek. Ezzel a csibék azonnal vízhez, vitaminhoz, 
probiotikumhoz, és energiához jutnak, ami az egész felnevelésre kiható jó indulást biztosít. Betelepítés után 
Gastrofermet adunk ivóvízben, vagy takarmányban.

Gastroferm probiotikum itatása kezdetben 25g/100 l víz, a 2. héttől 50 g/100 l ivóvíz az adag.

A felnevelés (hizlalás) végéig gyakran elegendő csak a Gastroferm itatása, mely tejsavtermelő 
baktériumokat, vitaminsort és szőlőcukrot tartalmaz. Ez az összetétel biztosítja az itatás kezdetétől az 
emésztőrendszer egészséges és természetes állapotának kialakítását és fenntartását az ipari takarmányozás 
ellenére is.

Magas hatóanyag tartalma gátolja a kórokozók (Coli, Salmonella, Clostrídium) megtelepedését, javítja az 



étvágyat, megelőzi a hasmenés kialakulását.

Az adagolásba 1-2 nap szünet is beiktatható, így 25-35 itatásos nappal számolhatunk. Ez 10.000 csirkére 10-
15 kg Gastrofermet jelent.

A Gastroferm napi vízfogyasztásra számolt mennyiségét egy-két részletben adjuk az ivóvízhez, akkor is, ha 
az rövidebb idő alatt elfogy. 

A Gastroferm-es technológia költsége 1,50 Ft/db csirke.

A nevelés utolsó napjáig alkalmazható. Száraz takarmányba is keverhető (50-80g/100 kg)

Megjegyzés: A Gastroferm élő, aktív tejsavbaktériumai egyes itató rendszereknél kocsonyásodást, 
dugulást okozhatnak. Ez esetben bekeverhetjük takarmányba, itathatjuk edényből, vagy választhatjuk a 
Gastroferm Li-cc koncentrátumot, amely minden itatórendszernél használható gyógyszer adagolóból, vagy 
napi tartályból.
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