N.º 19
PROTEXIN - PROBIÓTICO
Pela firma QUIMINOVA foi feita à T.N.A. uma apresentação técnica do novo probiótico
PROTEXIN, para inclusão nos alimentos compostos.

Existem também disponíveis outras apresentações, nomeadamente:
•

Lança-doses – leitões

•

Comprimidos – animais de companhia

•

Pó-solúvel – leitões

•

Granulado – porcas em gestação

•

Spray – pintos do dia

Alguns probióticos têm-se mostrado um aditivo alimentar de muito interesse para usar
na alimentação ou como complemento alimentar das espécies domésticas,
nomeadamente:
•

Frangos

•

Poedeiras

•

Suínos

•

Bovinos de carne

•

Vacas leiteiras

As indicações do PROTEXIN são as seguintes:

Frangos:
a) Impede a colonização do intestino por bactérias patogénicas;
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b) Um bom adjuvante na luta contra as Salmonelas;
c) Melhora o I.C. alimentar.

Reprodutoras / Poedeiras:
a) Nos períodos de stress e para prolongar o pico da postura;
b) Nos programas de luta anti-salmonela.

Suínos:
a) Leitões – Impede a colonização do intestino pelas bactérias patogénicas
nomeadamente a E. coli;
b) Porcas – Regulariza a flora intestinal permitindo uma excelente produção
láctea;
c) Porcos em crescimento/acabamento – Permite uma regularização da flora
intestinal com um desenvolvimento regular e harmonioso dos animais,
melhorando o I.C. alimentar.

Vacas Leiteiras:
a) Vitelos – Diminui o aparecimento das diarreias neo-natais ou pós-transporte;
b) Vacas – Estabiliza a flora ruminal, favorecendo a lactação;
c) Novilhos de engorda – Estabiliza a flora ruminal, permitindo melhores
reposições de carne.

TAXAS DE INCORPORAÇÃO:
-

No alimento completo ou complementar as doses de incorporação variam entre os
500 g e os 1.500 g / tonelada de alimento.

Aveiras de Cima, 02 de Junho de 1993
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