Novyrate® EB
• Buzağılarda Bağışıklık Sistemini Güçlendirici Doğal Büyütme Faktörü
(Esterleştirilmiş % 45 Sodyum Bütirat)
• Faydalı Bağırsak Mikroflorasını  ARTTIRIR,
• Yüksek Bakterisidal Etki GÖSTERİR,
• Bakterilerin İnvazyonundan KORUR,
• Bağışıklık Sistemini GÜÇLENDİRİR,
• Mikotoksin Oluşumunu ENGELLER,
• Çok Yönlü Destek VERİR,
• Temel Koruma SAĞLAR,
• Performans ARTTIRIR,
• Mükemmel ÇALIŞIR.
Temel, Çok Yönlü Koruma ve Destek:
Buzağılarda bağırsak sağlığının sürekliliği tüm sürünün iyi bir performansa sahip olabilmesi için çok önemlidir. Buzağıların
bağırsak eko-sisteminin gelişimi, sindirim organının sağlığı ve fonksiyonları ile genel vücut sağlığı için kritik öneme sahiptir.
Bağırsak sağlığının sürekliliği buzağının ileride iyi bir performansa sahip olması için esastır. Buzağılar süt veya mama içmeye
ve daha sonrada kaba ve kesif yem yemeye başladıklarında sindirim fonksiyonları ve mikro florası gelişmeye başlar. Bu
dönemde patojen mikroorganizmalara karşı çok hassastırlar. Bununla birlikte bağırsakların yüzeyi vücudun dış etkenlere
açık en geniş alanını temsil eder. Bunun sonucunda bağırsak epiteli zararlı ya da zararsız çok fazla sayıda yabancı maddeler
ile sürekli bir temas halindedir ve bağışıklık sistemi, metabolizma bu allerjenlere karşı yangısal reaksiyon oluşturur. Bundan
dolayı sindirim organında süreklilik gösteren bir enflamasyon varlığı söz konusudur ve modern buzağı yetiştiriciliğinin
önemli zorluklardan biri de verim kaybına neden olan bu enflamasyonu kontrol altında tutmaktır.
Buzağı yemlerine belirli dozlarda eklenen sodyum bütiratın bağırsaklardaki bakterileri kontrol altında tutması amaçlanırken
aynı zamanda bağışıklık sistemini de kontrol etmesi ve bunun sonucunda buzağılarda daha iyi bir yem dönüşümü ve
canlı ağırlık artışı amaçlanmıştır. Kısa zincirli yağ asitlerinden biri olan bütirik asit yüksek bakterisidal etkiye sahiptir ve
buzağılarda, performansı arttırmak için orijinal bir ürün olarak kullanılmaktadır.
Bütirik asit bağırsak mukozası için etkin bir besin kaynağıdır. Vilusların sayısının ve boylarının artmasına sebep olur ve bunun
sonucunda bağırsakların emilim yüzeyi artar. Bütirik asit aynı zamanda salmonella, clostridium, campylobacter ve E.coliyi
içeren patojenik mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etki oluştururken faydalı bağırsak flora mikroorganizmalarını
düzenler. Bütirik asit, bağırsak hastalıkları ve besin dengesizliklerinin sebep olduğu bağırsak lezyonlarının onarılmasını
hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, sürü performansını arttırmak, bağırsak mukozasını patojen mikro
organizmalardan korumak, yemden yararlanmayı arttırmak ve sonuçta daha yüksek canlı ağırlık artışı sağlamak için Bütirik
Asit uygulamaları son dönemlerde çok başarılı sonuçlar vermiştir.
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Novyrate® EB
Novyrate® EB Faydaları:
• Buzağıları ishallerden korur, antibiyotik kullanımını düşürür,
• Erken Rumen gelişimi ve bağırsakların erken olgunlaşmasını sağlar,
• Yüksek bakterisidal etkiye sahiptir, bağırsaktaki bakterileri kontrol altında tutar, bağışıklık sistemini
güçlendirir, bağırsak sağlığı ve bütünlüğü için fayda sağlar,
• Daha iyi vilus gelişimi sağlar, bunun sonucu bağırsakların emilim yüzeyi artar,
• Sindirim organlarındaki enflamasyonu kontrol altında tutar,
• Mikroorganizmalara daha duyarlı genç hayvanlarda hastalık riskini yok eder,
• Salmonella ve E.Coli gibi kuvvetli patojen bakteriler üzerinde baskılayıcı etki oluşturur ve öldürür,
• Colostridium Perfingens ve Campylobacter enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar,
• Bağırsak hastalıkları besin dengesizliklerinin sebep olduğu bağırsak lezyonlarının
onarılmasını hızlandırır,
• İnce bağırsaklardan enerji kaynağı olarak emilir ve hayvana daha fazla enerji sağlar,
• Sindirim sisteminin yapısını iyileştirerek yemin daha iyi değerlendirilmesi sonucu yemden
yararlanmayı arttırır,
• Buzağılarda yemden yararlanmayı arttırdığından,daha yüksek günlük canlı ağırlık artışı sağlar.

Kullanım Şekli:
• Buzağı süt veya mamasına
• Buzağı yemlerine
• Düve yemlerine

: 20 gram/hayvan/gün
: 1,0 – 2,0 Kg/Ton
: 0,5 – 1,0 Kg/Ton
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