Novibac® CF 30
• Organik Asit Kompleksi Toz Salmonella Önleyici
•
•
•
•

Yemde Patojen Mikroorganizmaların Oluşumunu Engeller,
Temel Koruma Sağlar,
Çok Yönlü Destek Verir,
Mükemmel Çalışır.

Novibac® CF 30
Temel, Çok Yönlü Koruma ve Destek:
Salmonella; tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen çubuksu gram negatif bir enterobakteri cinsidir. Salmonella
türleri hareketlidir ve hidrojen sülfür üretirler. Salmonella doğadaki en önemli patojenlerden birisidir. Yapılan araştırmalarda
hammaddelerin yaklaşık % 20’sinde salmonella tespit edilmiştir. Karma yemlerde ve yem hammaddelerinde Salmonella
ve diğer gram negatif bakterileri kontrol altına almak için, organik asit kompleksleri vazgeçilmez salmonella önleyicilerdir.
Formik asit, propiyonik asit, laktik asit, sitrik asit, gibi organik asitler yem üretiminde yeme az miktarlarda katılarak kullanılan
koruyuculardır.
Organik asitler saf hallerinde uçucudurlar ve korozif etkiye sahiptirler. Dolayısıyla Novibac® CF 30 tamponlanmış organik
asitlerin uygun bir adsorbanta emdirilmesi sonucu elde edilen sinerjistik bir kombinasyondur. Kontamine olmuş yem ve yem
hammaddelerindeki Salmonella spp., E. coli ve diğer enterokok bakterileri dahil Gram (-) bakterilerin üremesini durdurur.

Sindirim sürecinde zararlı bakterileri baskılar:
Novibac® CF 30 yem içerisinde bulunan zararlı bakteri ve küflerin üremesini önleyerek bir yem hijyeni oluşturur. Bünyesindeki
tamponlanmış organik asit ve tuzları yardımıyla immun sistem üzerindeki baskıyı azaltır. Novibac® CF 30 içerisinde inert
adsorbanta emdirilmiş Formik asit, Propionik asit, Sitrik asit bulunmaktadır. Bu asitler antimikrobiyel ve anti küf mekanizmasını
kırmaya yarayan, hızlı etki mekanizmasına sahip asitlerdir. Organik asitler hayvanın sindirim sisteminde parçalanmakta,
sindirilmekte ve dolayısıyla aynı zamanda enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedirler.
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Novibac® CF 30
Novibac®CF 30 Faydaları:
•
•
•
•
•
•
•

Yemi asitlendirir, yem hijyeni sağlar,
Yemin taşlıktan daha hızlı geçmesini sağlar,
Salmonella ve E.Coli gibi kuvvetli patojen bakterileri öldürür,
Bağırsaklarda asitliği ayarlar, enerji kaynağı olarak emilir ve hayvana daha fazla enerji sağlar,
Kalın bağırsakta uçucu yağ asidi sentezini arttırarak, amonyak sentezini azaltır,
Yemden yararlanmayı arttırır,
Mikroorganizmalara daha duyarlı genç hayvanlarda hastalık riskini yok eder.  

Kullanım Şekli:
• Kanatlı yemlerinde
• Et Kemik Unlarında
• Balık Unlarında

:    2 – 3    Kg/Ton
:    5 – 7,5 Kg/Ton
: 15 – 20  Kg/Ton
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