
(Bacillus licheniformis)

Feed additives

 

www.huvepharma.com www.bioferm.com

• Určené pre
Hydinu

• Použitie

1. Inhibícia

2. Zdravé črevo

3. Redukcia salmonel

-  Nekrotická enteritída

-  Dysbakterióza

-  Kombinácia 
   s antikokcidiostatikami

C. perfringens/Clostridia spp

(vakcíny, chemické) 

Probiotikum














Objemová hmotnost (g/cm³) 0.60 g/cm³

Velikost ástic (µm) 90% < 100 µm

Barva a vzhled Bílý až béžový prášek

Prašnost 0.05% prachu

Sypkost Voln sypký a s nízkou spékavostí

Teplotní stabilita Za normálních peletovacích podmínek teplotn stabilní
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Název 

Popis 




Pvod 


Minimální koncentrace 

Složení 


Cílové druhy 

Doporuené dávkování 
Zpsob podávání 
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Skladování V chladu (< 25°C) a suchu

Doba použitelnosti 24 msíc od data výroby

Balení Tívrstvé pytle s polyetylenovou vložkou, 20 kg netto

Bezpenost Z bezpenostních dvod používejte respirátor a ochranné brýle

á
Status Non-GMO

Špeci�ikácia prípravku

Názov

Popis

Pôvod

Minimálna koncentrácia

Zloženie

Spôsob podávania

B-Act®

B-Act® je doplnkové krmivo
B-Act® chráni gastrointestiálny trakt tým, že ovplyvňuje nežiadúce mikroorganizmy 
pozitívnou stimuláciou zdravej eubiotickej mikro�lóry a tým zlepšuje hmotnostné 
prírastky a využitie krmiva.

Nepatogénny kmeň mikroorganizmu Bacillus licheniformis BL11(DSM28710) 
izolovaný z pôdy

3.2 x 109 CFU Bacillus licheniformis / g  B-Act®

Bacillus licheniformis spory, vápenec, kukuričný škrob, inaktivované sušené 
pivovarské kvasnice.

Výkrm kurčiat, odchov mládok

0,5 kg/t krmiva pre všetky druhy

0,60 g/cm3

90% < 100 μm

Biely až béžový prášok

0,05 % prachu

V chlade (<25°C) a suchu

24 mesiacov od dátumu výroby

Trojvrstvové vrecia s polyetylénovou vložkou, 20kg netto

Z bezpečnostných dôvodov používajte respirátor a ochranné okuliare

Voľne sypký s nízkou spekavosťou

Za normálnych peletovacích podmienok teplotne stabilný

Orálne, zamiešané do krmiva. Pre zaistenie homogénneho zamiešania do krmiva sa 
odporúča zamiešať predpísané množstvo prípravku postupne do 10kg krmiva; do 
100kg krmiva a do 1000kg krmiva.

Charakteristika

Fyzikálne vlastnosti

Manipulácia

Poznámky

Cieľové druhy

Odporúčané dávkovanie

Objemová hmotnosť (g/cm3)

Veľkosť častíc (μm)

Farba a vzhľad

Prašnosť

Skladovanie

Doba použiteľnosti

Balenie

Bezpečnosť

Non-GMOStatus
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Sypkosť

Teplotná stabilita


