ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

VermiStop
Συμβάλλει Στη μειωΣη του κινδυνου που
Συνδεετάι με την πάρουΣιά πάράΣιτων

Πουλάδες
Κοτες άυγοΠάράγωγής
PREMIUM ΚοτοΠουλά
Κάι βιολογιΚά
ΚοτοΠουλά
ΚρεοΠάράγωγής
Κοτες άνάΠάράγωγής
Πτερωτά θήράμάτά

ο πλούτος
των ενεργών
συστατικών δίνει
ενισχυμένο
αποτέλεσμα

τροποΣ δράΣηΣ

το VermiStop είναι μια φυσικής προέλευσης λύση η οποία βοηθάει να ελέγχεται η εισβολή
παρασίτων στο έντερο. η σύνθεσή του είναι πλούσια σε αλκαλοειδή, θειοσουλφονικά και
λακτόνες, τα οποία είναι γνωστά για την δράση τους εναντίον των παρασίτων, διαταράσσοντας
την δομή της επιδερμίδας και παραλύοντας τα σκουλήκια, όπως επίσης και εξαντλώντας τα διαθέσιμα
αντιοξειδωτικά. η αποβολή των σκουληκιών με τα κόπρανα υποβοηθείται από την εντερική περίσταλση.
επομένως το, VermiStop συμβάλει στην βελτίωση των ζωοτεχνικών παραμέτρων κάτω από την πίεση των
παρασίτων.
πάράδειγμά προγράμμάτοΣ γιά κοτεΣ άυγοπάράγωγηΣ η άνάπάράγωγηΣ
VermiStop στα 5 kg/T (7-10μέρες κάθε 4 εβδομάδες)

μετάΦορά

Χωρίς
κατάλοιπα

VermiStop στα 5 kg/T (7-10 μέρες κάθε 6 εβδομάδες)
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ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΦΕΛΗ
• βοηθάει στην διαχείριση της πίεσης των παρασίτων
• Συμβάλει στην σταθεροποίηση της πρόσληψης τροφής κατά την διάρκεια των περιόδων θεραπείας
• βελτιώνει τον ρυθμό ανάπτυξης και τον δείκτη μετατρεψιμότητας
• μειώνει την χρήση χημικών μορίων
• Χωρίς κατάλοιπα στο κρέας η τα αυγά

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
δοΚιμή Πεδιου
δοκιμή που έγινε από την Phytosynthese στην περιοχή της βρετάνης, γαλλία.
ςκοπός: αξιολόγηση του ενδιαφέροντος για το VermiStop σε κότες που διαγνώστηκαν με σκουλήκια στην εβδομάδα 25.
Πρωτόκολλο
Χορήγηση για 7 μέρες στα 5 kg/T μετά την διάγνωση, επαναλαμβανόμενη κάθε 6 εβδομάδες.
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ςημαντική μείωση της
παρασιτικής πίεσης στην
εβδομάδα 28 και σημασία
των περιοδικών θεραπειών με
VermiStop (για να μειωθεί ο
κίνδυνος επαναμόλυνσης)
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άποτελέσματα
άριθμός αυγών παρασίτων στα κόπρανα

