
www.sklep.polsil.pl

Probiotyk dla drobiu
Do wszystkich ras, typów, grup 
wiekowych i technologicznych.

Premiks

PRODUKT
POLSKI



Wysoka aktywność enzymatyczna 
bakterii wchodzących w skład 
preparatu powoduje:

• Zwiększenie efektywności 
żywieniowej składników dawki 
pokarmowej, 

• Wpływa na lepsze trawienie  
i wykorzystanie pasz, 

• Zmniejszenie jej zużycia oraz lepszą 
dynamikę wzrostu i rozwoju drobiu, 
szczególnie młodych

• Zachowanie dobrej kondycji. 

DZIAŁANIE:
Preparat  wprowadza do środowiska jelitowego drobiu spe-
cjalnie dobrany zestaw mikroorganizmów tworzących na-
turalną barierę dla mikroorganizmów chorobotwórczych w 
przewodzie pokarmowym.  Korzystne działanie tych mikroor-
ganizmów polega na obniżeniu pH treści jelit dzięki produk-
cji metabolitów kwaśnych. Niskie pH jelita grubego utrudnia 
rozwój enterobakterii, przetrwalnikujących bakterii beztleno-
wych oraz innych chorobotwórczych mikroorganizmów. 

Bakterie z probiotyku POLSIL-TECH D szybko kolonizują na-
błonek przewodu pokarmowego drobiu nie dopuszczając 
do niego bakterii chorobotwórczych. Tworzą naturalną, bio-
logiczną barierę odpornościową hamującą rozwój schorzeń 
powodowanych przez patogenne szczepy.

SKŁAD: 
W skład preparatu wchodzą następujące żywe, liofilizowane 
kultury bakterii: Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT 4529, 
Bacillus subtilis C-3102, Enterococcus faecium CECT 4515. 
Wszystkie szczepy wpisane we wspólnotowym rejestrze do-
datków paszowych zgodnie z Rozporządzeniem 1831/2003. 
Koncentracja bakterii: w jednym gramie znajduje się mini-
mum 1,024 x 1011CFU (jtk). Nośnik: Laktoza [8.9.1], Sacharoza 
[4.1.3], maltodekstryna [ 13.3.6].

• Łagodzi stresy 

• Pobudza perystaltykę jelit

• Polepsza resorpcję tłuszczów, wapnia, 
fosforanów i soli żelaza

• Aktywizuje metabolizm aminokwasów  
i wydalenie toksycznych związków. 

• Dostarcza organizmowi witamin z grupy B i K 
oraz prekursorów witaminy A i D. 

DAWKOWANIE:

• Do wody: 50-100g/1000l wody. Preparat bardzo dobrze 
rozpuszczający się w wodzie, do stosowanie przez poidełka.  
Liczba probiotycznych bakterii na 1000L wody:  
5,12 x 1012 CFU – 1,024 x 1013 CFU.

• Do paszy: 1-3g na 100 szt./brojlery, kury nioski i inne/
dziennie.  
Liczba probiotycznych bakterii na jedną sztukę dziennie:  
1,024 x 109 CFU – 3,072 x 109 CFU

POLSIL-TECH D należy podawać:
 - w pierwszych godzinach życia ptaków
 - po każdym leczeniu antybiotykami
 - przy zmianie paszy lub warunków środowiskowych
 - przed i po zabiegach zootechnicznych i weterynaryjnych
 - w każdej sytuacji stresowej
 - systematyczne podawanie zwiększa odporność zwierząt na 
choroby układu pokarmowego

Biuro Obsługi Klienta w Toruniu: ul. Okólna 128/7, 87-100 Toruń
tel. 508 564 817, tel/fax 56 654 84 27 
Województwo lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849
Województwo wielkopolskie i lubuskie: tel. 505 237 557
Województwo kujawsko-pomorskie: tel. 502 790 856
Województwo mazowieckie i łódzkie: tel. 509 849 868

www.polsil.pl
polsil@polsil.pl

Dostępny w opakowaniach 
o pojemności netto:

 0,1kg, 1kg, 5kg 

Bakterie znajdujące się w 
probiotyku produkują nad-
tlenek wodoru, nizynę oraz 
substancje antyenterotok-
syczne przeciwko aminom 
heterocyklicznym choro-
botwórczych szczepów 
Escherichia coli i niektórym 
mykotoksynom. W konse-
kwencji w sposób istotny 
ograniczają choroby 
biegunkowe, szczególnie 
u młodzieży oraz schorze-
nia wynikające z zatruć 
paszami zawierającymi 
nadmierną ilość grzybów 
chorobotwórczych.

Kompozyt mikrobiologiczny  
przywraca i utrwala właściwy i korzystny  
dla drobiu układ różnych grup fizjologicznych 
mikroorganizmów: 


