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як стимуляторам росту

Проблема антибіотикорезистентності стала глобальним викликом сьогодення. Нераціональне застосу-
вання антибактеріальної терапії вважається головною причиною цього явища, що призводить до селекції 
хіміорезистентних штамів збудника. Продукти харчування тваринного походження також здатні бути носіями 
бактерій, резистентних до протимікробних препаратів, і це може серйозно позначитися на здоров'ї людей, які 
споживають таку продукцію. Для вирішення даної проблеми провідні тваринницькі господарства відмовляються 
від антибіотиків як стимуляторів росту. 
Споживачі продукції тваринництва з радістю зустріли новий тренд – «відмова від антибіотиків». Свідомі ви-
робники зробили акцент на якісні корми, що містять альтернативні продукти: ефірні масла та екстракти 
рослин, підкислювачі, пробіотики, пребіотики, ензими, легкоперетравні джерела протеїну тощо.
Одним із головних питань для виробників став пошук рішень, чим замінити антибіотики, щоб захистити тва-
рин та птицю від хвороб, забезпечуючи їм здоровий розвиток та високі виробничі показники.
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П
артнерами	 компанії	
«Торговий	 дім	 «Паль-
міра»»	є	провідні	інно-
ваційні	компанії,	котрі	

свідомо,	 детально	 та	 із	 завзяттям	
багато	 років	 займаються	 розроб-
ками	 технологій	 годівлі	 тварин	 та	
птиці	 без	 антибіотиків,	 розумію-
чи	 важливість	 своїх	 винаходів	 для	
майбутнього	людства	в	цілому.

Під	час	вирішення	питань,	які	ж	
саме	товари	є	необхідними	вироб-
никам	 продукції	 тваринництва	
України,	 «Торговий	 дім	 «Пальмі-
ра»»	 керується	 філософією:	 «Без-
печні	 корми	 →	 безпечна	 продук-
ція	тваринництва	→	безпечна	їжа	
→	здорові	та	щасливі	люди».	

«Торговий	 дім	 «Пальміра»»	 пі-
клується	 про	 здоров'я	 та	 забезпе-
чення	 високих	 показників	 про-
дуктивності	ваших	тварин	і	птиці,	
а	 також	 рентабельності	 вашого	
бізнесу,	 пропонуючи	 ефектив-
ні	 кормові	 рішення	 та	 продукти	
Non	 AGP	 –	 альтернативу	 засто-
суванню	 антибіотиків	 як	 стиму-
ляторів	 росту	 тварин	 та	 птиці,	

які	 ви	найшли	 та	 протестували	 в	
численних	 дослідах	 наші	 партне-
ри	 й	 довели	 ефективність	 засто-
сування	 згаданих	 препаратів.	 Усі	
продукти	 в	 портфоліо	 компанії	
«Торговий	 дім	 «Пальміра»»	 є	 без-
печними	 для	 здоров’я	 тварин,	 а	
продукція,	 отримана	 від	 них,	 –	
для	споживання.

Декілька	 слів	 про	 наших	 парт-
нерів,	 які	 щодня	 працюють	 над	
інноваціями	 заради	 забезпечення	
здоров’я	тварин	та	людства.	

Швейцарська	 компанія	
Pancosma	 –	 це	 компанія,	 яка	 по-
стійно	покращує	склад	і	підвищує	
ефективність	 продуктів	 для	 тва-
рин	та	птиці.	Для	Pancosma	 інно-
вації	 мають	 величезне	 значення	
й	 ґрунтуються	 на	 трьох	 головних	
принципах:

	перетворення	 високоякісних	
досліджень	 на	 виробництво	
кормових	добавок;

	упровадження	 сучасних	 техно-
логій	 у	 виробництві	 продуктів	
для	 забезпечення	 виняткової	 й	
послідовної	продуктивності;

	розвиток	 інноваційних	 нестан-
дартних	 рішень	 для	 задоволен-
ня	 унікальних	 потреб	 кожного	
клієнта.
Продукти Pancosma, які здобули 

визнання фермерів у всьому світі:
	B-TRAXIM®	 –	 унікальний	 асор-
тимент	 органічних	 мікроеле-
ментів	(Zn,	Cu,	Mn,	Fe,	Se)	із	за-
патентованою	 кристалічною	 та	
полімерною	структурою;

	Carbovet® "T"	 –	 натуральний	 ад-
сорбент	мікотоксинів;

	SUCRAM® C-150 –	 інтенсивний	
підсолоджувач	 із	 підсилювачем	
смаку;

	XTRACT	–	стандартизовані	ком-
бінації	 активних	 речовин,	 що	
зустрічаються	 в	 природі	 в	 рос-
линах	і	спеціях;

	TEK (LAC® 22 SUPER 025, PAN 
RED SUMMER FRUITS)	 –	 група	
ароматизаторів	та	поліпшувачів	
смаків,	 які	 роблять	 ваш	 корм	
більш	привабливим	для	тварин;

	Nexulin® PX	–	високотехнологіч-
ний	 препарат,	 спеціально	 роз-
роблений	для	румінантних	тва-
рин.
Perstorp	 –	 усесвітньо	 відома	

глобальна	 компанія,	 заснована	 в	
Швеції	 більш	 ніж	 130	 років	 тому.	
Компанія	займається	розробкою	й	
постачанням	 інноваційних	 хіміч-
них	 реактивів,	 має	 гарну	 репута-
цію	 в	 усьому	 світі	 завдяки	 надій-
ності	й	продукції	високої	якості.

Продукція	від	Perstorp	–	це	під-
кислювачі,	 антиоксиданти,	 анти-
бактеріальні	продукти	для	кормів,	
органічні	 кислоти	 для	 консерву-
вання	сінажу,	силосу,	корнаж,	які	
відомі	 в	 усьому	 світі	 своєю	 ефек-
тивністю	 та	 стабільно	 високою	
якістю.

Igusol	 –	 це	 іспанська	 компа-
нія,	 яка	 досліджує	 та	 розробляє	
природні	 рішення	 з	 натуральних	
високотехнологічних	 та	 іннова-
ційних	 компонентів	 для	 годівлі	
тварин	та	птиці.	
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Igusol	 створила	 Emerald,	 комбі-
націю	 ефірних	 олій,	 загальновиз-
наних	 як	 безпечні	 (GRAS,	 FDA,	
2004)	 із	 складною	 системою	 за-
хисту	(капсули),	призначеною	для	
поступового	 вивільнення	 у	 трав-
ний	 тракт	 ароматичних	 речовин,	
які	покращують	здоров’я	шлунко-
во-кишкового	 тракту	 та	 викорис-
тання	 поживних	 речовин	 корму,	
мають	 антибактеріальні,	 проти-
грибкові	 та	 антипротозойні	 влас-
тивості,	 що	 стимулюють	 здоров’я	
тварин	 і	 птиці	 та	 покращують	
їхню	продуктивність.	

Чисельними	 дослідами	 на	 пти-
ці,	свинях,	ВРХ,	ДРХ	та	аквакуль-
турі	доведена	позитивна	дія	препа-
рату	 Emerald	 на	 здоров’я	 поголів’я	
та	 економічна	 доцільність	 засто-
сування.

Emerald	 –	 джерело	 ефірних	
олій	 та	 екстрактів	 рослин	 (цин-
намальдегід	 (кориця),	 тимол	
(тим’ян),	 карвакрол	 (орегано),	
евгенол	 (гвоздика)),	 які	 мають	
синергетичний	 ефект	 та	 мають	
значно	 більшу	 концентрацію,	
ніж	 у	 конкурентів	 (>	 25	%	 проти	
10–20	%).	 Використовується	 мі-
крокапсулювання,	що	забезпечує	

збереження	 активних	 речовин	
навіть	 при	 високих	 температурах	
грануляції	та	екструзії.	

Переваги застосування Emerald:
	діє	як	кишковий	бар’єр;
	зменшує	 проблеми	 з	 перетрав-
ленням;

	стимулює	імунну	систему;
	захищає	 ворсинки	 тонкого	
кишківника;

	підвищує	 активність	 Lactobacil-
lus;

	стабілізує	корисні	бактерії	киш-
ківника;

	підвищує	збереженість	стада;
	покращує	здоров’я	та	виробничі	
показники;

	підвищує	ROI.
Igusafe WS	 –	 розчинний	 поро-

шок	з	екстрактів	рослин	з	високим	
вмістом	активних	речовин	із	дуже	
специфічними	біохімічними	влас-
тивостями.

Механізм	 дії	 забезпечується	 за	
рахунок	 екстракту	 артишоку	 та	
бетаїну.

Артишок	 (хлорогенна	 кислота)	
забезпечує	холоретичний	і	жовчо-
гінний	ефект,	проявляє	антиокси-
дантні	властивості	та	має	фермен-
тативний	ефект	активатора.

Бетаїн	 забезпечує	 регуляторну	
дію	 осмотичного	 тиску	 та	 є	 до-
нором	 метильної	 групи,	 утворює	
метіонін.	 Тобто	 препарат	 захи-
щає	клітини	печінки,	стимулює	її	
функції	 та	 покращує	 продуктив-
ність	тварин.

Переваги застосування Igusafe 
WS:

	регенерує	 пошкоджені	 гепато-
цити	й	захищає	печінку;	

	підвищує	 усунення	 ендо-	 й	 ек-
зотоксинів;

	підвищує	 метаболізм	 жирів	 та	
біодоступність	енергії;

	 збільшує	 продуктивність	 тва-
рин	 та	 рентабельність	 інвести-
цій	(ROI);

	зручний	 у	 використанні	 (засто-
совується	 через	 воду	 та	 корм,	 є	
можливість	 використання	 саме	
в	 тій	 групі,	 де	 є	 негайна	 потре-
ба);

	бореться	з	тепловим	стресом;
	швидкий	ефект	від	використан-
ня;

	максимізує	та	утримує	пік	несу-
чості;

	підвищує	розмір	яєць;
	зменшує	відсоток	битих	та	бруд-
них	яєць;
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	бореться	 з	 ожирінням	 печінки	
несучок	 та	 подовжує	 строк	 їх-
нього	 промислового	 викорис-
тання;

	швидка	 допомога	 в	 разі	 високої	
смертності	 (ІВН	 або	 вірусна	 ін-
фекція);

	підвищує	продуктивність	брой-
лерів,	 зменшуючи	 конверсію	
корму;

	збільшує	 вагу	 тушки	 та	 забез-
печує	кращий	вихід	м’яса,	збіль-
шує	масу	грудини	та	окорок);

	підвищує	збереженість	стада.
Solvance Prevent	 –	 адсорбент	 мі-

котоксинів,	 який	 складається	 з	
високоефективної	 суміші	 актив-
них	 речовин:	 бетаглюкани,	 ман-
нан-олігосахариди,	 кізельгур,	
бентоніт	 1m558,	 що	 проводить	
детоксикацію	 та	 відновлення	 ор-
ганізму.

Механізм	дії	–	адсорбція	та	біо-
трансформація.	 Адсорбція:	 три-
вимірна	 структура	 бентоніту	 й	
алюмосилікатів	реагує	й	поглинає	
полярні	 мікотоксини.	 Біотранс-
формація:	 β-глюкани	 зв'язують	 і	

трансформують	 полярні	 (ALFA,	
OTA)	й	неполярні	(ZAE,	T-2)	міко-
токсини.

Переваги Solvance Prevent:
	максимальний	 захист	 від	 ура-
ження	 мікотоксинами,	 що	 діє	
проти	 великої	 кількості	 міко-
токсинів	та	їхніх	токсичних	ме-
таболітів;

	підтримує	 імунні,	 репродук-
тивні	 та	 травні	 системи,	 дозво-
ляючи	печінці,	ШКТ	та	ниркам	
функціонувати	 без	 порушень	
від	мікотоксинів	та	підтримува-
ти	високі	репродуктивні	та	про-
дуктивні	результати;

	збільшує	 проліферацію	 лімфо-
цитів	і	функцію	фагоцитів;

	покращує	 співвідношення	 вор-
синок	/	крипт;

	підвищує	виробничі	результати;
	позитивне	співвідношення	ціни	
до	якості	продукту;

	підвищує	ROI.
Компанія	Hunan	Gomeet Biotech-

nology Co.	 виробляє	 як	 одноком-
понентні	 ензими,	 так	 і	 коктейлі	
ензимів,	 які	 використовуються	

для	зменшення	вартості	кормів	та	
збільшення	 доступності	 пожив-
них	речовин	кормів	для	тварин	та	
птиці.

PalmaZyme	 –	 це	 нове	 покоління	
термостабільної	 фітази,	 яку	 отри-
мують	 за	 допомогою	 контрольо-
ваного	 процесу	 рідкої	 глибинної	
ферментації	 та	 спеціального	 про-
цесу	 після	 обробки	 розробленого	
за	 допомогою	 власних	 технологій	
Hunan	Gomeet	Biotechnology	Co.	та	
її	партнером	GenScript	Biotech	Co.	
в	Piscataway,	NJ,	USA.	

PalmaZyme	 має	 чудову	 стійкість	
проти	 високої	 температури	 гра-
нулювання,	 зберігаючи	 відмінну	
стабільність	 фітазної	 активності,	
ефективно	зменшує	кількість	гід-
рофосфату	 кальцію	 та	 інших	 не-
органічних	 фосфатів,	 заощаджує	
неорганічний	 фосфат	 та	 зменшує	
витрати	 на	 корми,	 значно	 покра-
щує	коефіцієнт	використання	по-
живних	 речовин	 корму,	 зменшує	
ймовірність	 узаємодії	 фосфатних	
груп	із	катіонними	групами	міне-
ралів,	білку,	амінокислот	та	крох-
малю,	 тим	 самим	 покращуючи	
доступність	 поживних	 речовин	
корму,	 значно	 знижує	 вміст	 фос-
фатів	 у	 екскрементах	 тварин	 та	
зменшує	 забруднення	 навколиш-
нього	середовища.

Отже,	 альтернатива	 викорис-
танню	 антибіотиків	 як	 стимуля-
торів	росту	є.	Компанія	«Торговий	
дім	 «Пальміра»»	 та	 її	 партнери	
завжди	 готові	 надати	 професійні	
консультації	та	допомогти	дібрати	
саме	ті	препарати	та	їхні	комбіна-
ції,	які	даватимуть	синергетичний	
ефект	саме	у	вашому	господарстві,	
враховуючи	всі	його	особливості.

Наші контакти:
«Торговий дім «Пальміра»»

Mob.:+38-050-416-56-99 
Tel.: +38-044-391-30-86 
Fax: +38-044-391-30-87

E-mail: assistant@palma.kiev.ua
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