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IP. Sorb
Комплексний ентеросорбент 
та інактиватор мікотоксинів з 
гепатопротекторною дією

СКЛАД:
    Суміш мінералів високої адсорбції - 76,9 г 
    Дріжджовий екстракт (Saccharomyces cerevisiae) - 17,5 г
    Пропіонат кальцію – 2,0г     
    Антиоксиданти (БГТ і лимонна кислота) - 2,0 г
    Екстракти лікувальних рослин – 1,6 г

IP. Enterin C3 - C10
(рідкий)



МЕХАНІЗМ ДІЇ
Пряма дія: 
    зв’язує, адсорбує та 
нейтралізує мікотоксини і вільні 
радикали;
    активує процеси детоксикацї          
і виділення токсинів;
    підтримує функції нирок та 
печінки;

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
Для великої рогатої худоби та інших жуйних тварин: Застосовується для 
профілактики захворювань, пов'язаних з отруєнням мікотоксинами, поліпшення 
показників продуктивності. 
У свинарстві: Для профілактики безпліддя, зменшення кількості абортів і 
мертвонароджених поросят. Зниження випадків  імунодепресії, втрати апетиту, 
зменшення приростів та розладів травлення. 
У птахівництві: Для профілактики діареї та падежу птиці, зниженню споживання 
корму, появи дистрофії печінки, а у батьківського стада зниження заплідненості 
яєць. Також для профілактики зниження несучості.

ДОЗУВАННЯ IP. SORB:
Свиноматки: 1- 1,5 кг/т готового корму
Відлучені поросята: 1 кг/т готового 
корму
Свині на відгодівлі: 0,5 кг/т готового 
корму

С.-г. птиця 0,5-1,5 кг/т готового 
корму
Велика рогата худоба: 20-40 
г/гол/д.

ФОРМА ВИПУСКУ: мішки 25кг СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 2 роки 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
зберігати в сухому, темному місці при температурі від 0 до 1800С. Зміна кольору 
не впливає на якість добавки.

Непряма дія:     
     стимулює імунну 
відповідь; 
     підтримує функції 
печінки;
     попереджає 
окислювальний стрес.

ВИДАЛЕННЯТОКСИНИ



МІКОТОКСИНИ ТА ЇХ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ 
НА ОРГАНІЗМ ТВАРИН
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Мікотоксини

Афлатоксини,
Охратоксин,
Фумонізини

Полярні

ОСНОВНІ МІКОТОКСИНИ

Афлатоксини впливають на оболонки і мембрани органел, пригнічуючи синтез білка, 
нуклеїнових кислот та ліпідів. Вони володіють вираженими мутагенними та 
тератогенними ефектами.  
Біологічна дія охратоксинів , які представляють собою нефротропні отрути з вираженою 
тератогенною дією, заключається в порушені заключається в порушені синтезу білка, 
РНК, порушенні обміну вуглеводів. 
ДОН  є найбільш поширеним фактором забруднення зерна мікотоксинами, який 
найчастіше зустрічається в зразках кукурудзи та пшениці, а також  пшеничних висівках. 
Т-2 токсин володіє імуносупресивною дією, що веде до порушення імуноглобулінового 
профілю.   При контакті зі шкірою і  слизовими оболонками має  некротизуючий ефект.
Зеараленон виявляє  естрогенний синдром. У племінного поголів'я курей за вмісту 
зеараленону в кормах на рівні 5 мг/кг виявляється  синюшність гребінців,  порушення 
рухливості, асцит, перитоніт та сальпінгіт.
При вмісті фумонізину на рівні 8-16 мг/кг спостерігають у несучок зниження 
продуктивності, крововиливи у залозистому шлунку та накопичення рідини у 
кишечнику.                

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ 
МІКОТОКСИНІВ

Aflatoxin
Fumonisin
Trichothecenes(DON/T2)

Zearalenone
Ocharatoxin
Ergots

Легені

Імунітет

Нирки

Шкіра 

Печінка
Канцероген
Репродуктивні
органи
Органи травлення

Нервова система 

Виготовлено на замовлення ТОВ "Партнерагро 2016" на виробничих 
потужностях PMF Productions N.V., Essen (Бельгія)

IP. Enterin C12
(порошок)



IP.Cid
Активатор ферментів, який сприяє 
підвищенню імунітету, профілактиці 
бактеріозу та підтримці санітарного 
стану водопоїльних ліній

СКЛАД:
    Мурашина кислота(85%) – 53г
    Оцтова кислота(80%) – 22,5г
    Амоній пропіонат – 9,54 г
    Пропіонова кислота – 2,65г
    Сульфат міді(25% Cu) – 1г
    Сорбінова кислота – 25 мг
    Активний носій і поверхнево-активні речовини – 11,06г



IP. Clean

На корм для:
   Рівномірного процесу грануляції;
   Зниження втрати води;
   Покращення гігієни кормів і 
кормових ліній;
  Збільшення термінів зберігання 
кормів;
   Зберігання поживних речовин;
   Збереження якісного змішування 
кормів при транспортуванні.

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
На воду для:
    Зниження рН харчового кома;
    Активації вироблення ферментів шлунку,  
підшлункової залози і кишечника;
    Профілактики розмноження E.coli і 
Salmonella;
    Профілактики утворення мікотоксинів;
    Зросту і нормального розвитку ворсинок 
тонкого відділу кишечника;
    Підтримки санітарного стану водопоїльних 
ліній; 
    Нормалізації мікрофлори кишечника.

ДОЗУВАННЯ:
На воду:
    0,3 - 1,0 л / 1000л регулярно 3-5 днів поспіль (рH води в 
кінцевій поїлці 4 - 4.5)
    Після відлучення або змінюючи корм, після застосування 
антибіотиків - 5 днів поспіль
    Один тиждень перед забоєм 0,5 - 1,0 л / 1000л
На корм:
    Готові корми : 1-3,0 л / т корма

ФОРМА ВИПУСКУ: каністри 25л

ТЕРМОСТАБІЛЬНИЙ 
ДО 1100 С

СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 2 роки 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
зберігати в сухому, темному місці при 
температурі від 0 до 1800С. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Пряма дія: 
    Зміна внутрішньоклітинного pH 
бактерій
    Руйнування клітинної мембрани
    Порушення обмінних процесів 
бактерій

Непряма дія:
    Зниження pH
    Стимуляція зростання корисної 
мікрофлори кишківника

ЗМІНИ pH  В ШКТ СВИНЕЙ

Тонкий кишечник

Шлунок
Пряма  кишка

pH 6.5-8.0

pH 5.5-7.5
pH 4.0-6.0pH 1.5-6.0

Товстий кишечник

Протягом практично всього ШКТ pH сприятлива для росту різних бактерій.

C. perfringens
E. coli
Lactobacillus
Salmonella
Propionibacteria
Streptococcus
Levadura
Moho
Aspergillus

Мікроорганізми

6.0-7.6
6.0-7.0
5.8-6.6
6.8-7.2
6.2-6.4
6.8-7.5
4.5-6.8
4.5-6.8
3.0-6.8

Оптимал. pH 



Контролює кількість патогенних бактерій, спор цвілі в лініях напування;

Не дозволяє розвиватися біоплівки на внутрішніх поверхнях ліній напування.

Використання підкислювача IP. Cid з питною 
водою працює відразу по декількох напрямках:

Вік (дні) рН шлунку

10
20
30
40
50
60

> 60

4,2
3,4
4,3
3,2
3,8
2,8

2.0-3.5

Щоб активізувати пепсиноген в шлунку кислотність повинна 
досягти рН 3,3.
Шлунок поросяти до 70 дня життя виробляє мало кислоти.
Залишки неперетравленого корму служать як середовище                
для патогенної мікрофлори - пронос, ентеротоксемія.

ЗАПРОГРАМОВАНІ ПРОБЛЕМИ
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ОПТИМАЛЬНИЙ pН ДЛЯ РОСТУ МІКРООРГАНІЗМІВ 
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ПТИЦІ:

Під час стресових періодів у птиці може розвиватися 
дисбактеріоз. Зниження рН в зобі працює як 
запобіжник від дисбактеріозу.
Сучасна, швидко зростаюча або репродуктивна птиця 
повинна витримувати тиск прискореного зростання 
органів, тканин, кісток. Колаген є основним 
структурним протеїном, що бере участь в будові 
внутрішніх тканин, включаючи хрящ, кістки і м'язи. У 
всіх цих процесах бере участь мідь (Cu).

Escherichia coli 6.0-8.0

Salmonella spp 6.8-7.2

Campylobacter jejuni 6.8-7.2

Clostridium perfringens 5.5-8.5
6-7

Crop

Proventriculus
pH2 5.-3.5 

Gizzard
pH2 5-3.5

Duodenum
pH 5-6
Pancreas

Deum
pH 7-75

Jejunum
pH 6.5-7

Liver

Meckel 
Diverticulum

CECA
pH 6.9

CECA

Cloaca
pH 8

Colon-Rectum

Виготовлено на замовлення ТОВ "Партнерагро 2016" на виробничих 
потужностях PMF Productions N.V., Essen (Бельгія)



ПРОГРАМА ВИБОРЧОГО КОНТРОЛЮ БАКТЕРІАЛЬНИХ І 
ВІРУСНИХ ПАТОГЕНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЛІЦЕРИДІВ 

ЖИРНИХ КИСЛОТ

У минулому органічні кислоти широко використовувалися завдяки їх антимікробній дії. 
Зараз відомо, що гліцериди жирних кислот мають більш сильну протимікробну дію. Крім 
того, гліцериди жирних кислот зазвичай не викликають корозії і не мають запаху.

Дана концепція здійснюється за допомогою синергетичної комбінації альфа моно -, ди - та 
тригліцеридів жирних кислот з короткою та середньою довжиною ланцюга, що мають 
антибактеріальний ефект виборчого характеру в кишечнику тварин та використовуються 
для знезараження кормів, поліпшення роботи ШКТ:

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Гліцерин привабливий для патогенних бактерій, як поживна речовина. Коли альфа 
моногліцерид «зустрічається» з патогенними бактеріями, бактерія «бачить» молекулу 
гліцерину и пропускає її в середину через свій канал харчування. Оскільки 
молекула гліцерину міцно пов'язана з молекулами органічної кислоти, вона також 
проникає через пори в середину патогенної бактерії.

Недисоційована молекула кислоти проходить через клітинну стінку бактерій. У 
середині клітини молекула кислоти дисоціює і вивільняє H +, тим самим знижує рН в 
середині клітини. Зміна рН порушує життєдіяльність клітини, змінює осмотичний 
баланс, що в кінцевому підсумку приводить до гибелі клітини.

Назва 
продукту

Склад

 Спектр дії  

IP. Enterin C3-С12 
(порошок)

С3 - пропіонова,          
С4 - масляна                
С8 -С10 каприлова, 
капринова                  
С12 - лауринова 
кислоти
етерифіковані 
гліцерином 

Escherichia coli, Salmonella spp., Clostridium 
perfringens і др.

Віруси, що містять необхідні 
ліпідні двошарові оболонки:
PRRS, PED, SIV, Pseudopestis 
avium 
Г+ бактерії: Streptococcus suis,
Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis,    
Clostridium perfringens

С3- пропіонова,          
С4 -масляна,                  
С8 -С10 каприлова, 
капринова, 
етерифіковані 
гліцерином                     
Вільна С-3 
пропіонова кислота

С – 12 лауринова кислота
етерифікована гліцерином

IP. Enterin C3-С10 
(рідкий)

IP. Enterin C12 
(порошок)

IP. Powder



IP. Enterin C3 - C12 
(порошок)

Комплексний підхід для боротьби з 
патогенами ШКТ через корм

СКЛАД:

Співвідношення гліцеридів 

Моногліцериди - 31 %

Дигліцериди - 18 %

Tригліцериди - 1 %

Вільний гліцерин - 14 %

Кислоти етерифіковані гліцерином

С3 - пропіонова к-та

С4 - масляна к-та

С8 - С10 каприлова і капринова к-ти

С12 - лауринова кислота



ДОЗУВАННЯ:
Для свиней:

Дозування 
кг/т корму

Супоросний 

1 1 0.52 2 2

Лактуючий Престарт Старт Гроувер Фініш

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СВИНАРСТВА:

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 
У свинарстві для:
    Меншої втрати кондиції у свиноматки  
на -5%
    Збільшення кількості живонароджених 
поросят на 0,8 порося
    Збільшення ваги новонароджених +150г
    Високого збереження до відбирання  
+2,8%

    Збільшення молочності 
    Збільшення кількості відібраних 
поросят (+1,7 порося) на одну свиноматку 
    Збільшення ваги поросят на 40 день 
життя на 1,43 кг
    Збільшення ваги поросят на 70 день 
життя на 2,1кг

ХАРАКТЕРНІ ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ШКТ У ПОРОСЯТ ПРИ АСОЦІАЦІЇ 
ОСНОВНИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПАТОГЕНІВ:

1.
 

2.

3.
4.

Антибактеріальний ефект стабільний у всіх діапазонах рН - 3 - 7, який 
спостерігається в таких розділах ШКТ, як сліпа кишка. Але корисні Lactobacillus    
не пригнічує.
Альтернатива використання ZnO, колістину, авіламіцину, бацитрацину в        
кормах. Розподіляється в усі органи і тканини організму (кров, лімфа, плоди, 
слина, молозиво, молоко), тому молоко лактуючих свиноматок володіє 
антибактеріальним ефектом.
Знижує рівень міостатину в крові, збільшуючи м'язову масу свиней.
Активність проти Г + і Г - бактерій свиней, таких як:
Escherichia coli (O113:H21)
Escherichia coli (O157)
Escherichia coli Hemolytic (R658)
Escherichia coli Hemolytic (R660)
Escherichia coli (O78)
Clostridium perfringens
Staphylococcus aureus

Listeria monocytogenes
Campylobacter jejuni
Salmonella spp.
Streptococcus spp.
Mycoplasma synoviae
Brachyspira hyodisenteriae
Helycobacter Pylori

E.Coli + Cl. dificiliae вірус ЕДС E.Coli + Salmonella E.Coli STX 1-2 E. Coli STa



   Зменшення рівню міостатину, 
збільшуючи вихід м'яса;
   Покращення якості виводків;
   Збільшення виходу м'яса тушок и 
грудки;
   Поліпшення якості яєчної шкаралупи;
   Поліпшення засвоєння пігментів. 

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 
У птахівництві для:
   Підтримки здоров'я кишечнику в 
присутності Salmonella spp., E. coli, 
гемолітичної E. coli, Clostridium 
perfringens;
   Підвищення цілісності кишечника при 
наявності кокцидіозу;

1. 

2.
3.
4.

Бройлери Батьківське стадо:

ДОЗУВАННЯ:
Для птахів:

ХАРАКТЕРНІ ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ШКТ ПТИЦІ, ПРИ АСОЦІАЦІЇ ОСНОВНИХ 
БАКТЕРІАЛЬНИХ ПАТОГЕНІВ:

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПТАХІВНИЦТВА:
Активність проти Г + і Г – мікроорганізмів птиці, таких як:

Не викликає бактеріальну стійкість.
Можна використовувати разом з антибіотиками та іншими кормовими 
Швидке відновлення слизової оболонки кишечнику.добавками.

Enterobacteriaceae: E. coli, Salmonella (S. 
gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis, S. 
infantis, S. typhimurium), Klebsiella, 
Enerobacter, Citrobacter, etc.
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 
fluorescence etc., 
Gallibacterium anatis

Staphylococcus: S. aureus, S. 
intermedius, S. hyicus
Streptococcus spp.
Enterococcus: E. gallinarum, E. 
faecalis, E. faecium etc.
Clostridium. perfringens 

Кокцидіоз з
клостридіозом

Гази в сліпих
відростках клостридія

Перетоніт- колі- 
інфекція

Дуоденіт, ентерит
некротичний ентерит

Дозування 
кг/т корму

Стартовий 
період

1-2

Зростання та 
фініш

Ремонтний 
молодняк курей і 

кури-несучки: 1 період 
несучості

З 50 тижневого 
віку

0,7-1,5 0,7-1,5 0,7-1,5 0,7-2

Виготовлено на замовлення ТОВ "Партнерагро 2016" на виробничих
потужностях NeTaG BV Dedemsvaart (Нідерланди)

ФОРМА ВИПУСКУ: мішки 25 кг

ТЕРМОСТАБІЛЬНИЙ (220OC) 
ТА  СТАБІЛЬНИЙ В КИСЛОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 2 роки 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати в сухому, темному місці при температурі 
від 0 до 1800С. Безпечні на виробництві з 
виготовлення комбікормів та на фермі.



IP. Enterin C3 - C10
(рідкий)

Комплексний підхід для боротьби 
з патогенними мікроорганізмами 
ШКТ через воду

СКЛАД:

Співвідношення гліцеридів 

Моногліцериди - 46 %

Дигліцериди - 23 %

Тригліцериди  - 2 %

Вільний гліцерин - 21 %

Кислоти етерифіковані гліцерином

С3 - пропіонова к-та

С4 - масляна к-та

С8 - С10 каприлова і капринова к-ти

Вільна С3 пропіонова кислота



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:
Для великої рогатої худоби та інших жуйних тварин: Застосовується для 
профілактики захворювань, пов'язаних з отруєнням мікотоксинами, поліпшення 
показників продуктивності. 
У свинарстві: Для профілактики безпліддя, зменшення кількісті абортів і 
мертвонароджених поросят. Зниження випадків  імунодепресії, втрати апетиту, 
зменшення приростів та розладів травлення. 
У птахівництві: Для профілактики діареї та падежу птиці, зниженню споживання 
корму, появи дистрофії печінки, а у батьківського стада зниження заплідненості 
яєць. Також для профілактики зниження несучості.

Птиця: 0,5-1,5 кг/т готового 
корму
Велика рогата худоба: 20-40 
г/гол/д.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 2 роки 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
зберігати в сухому, темному місці при температурі від 0 до 1800С. Зміна кольору 
не впливає на якість добавки.

ВИДАЛЕННЯ
СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ:

СВИНАРСТВО
Відлучені поросята:
- перші 10-14 днів після відбирання в дозі 250 - 800 мл / т води (16 годин обробки / 
8 годин свіжої питної води), при необхідності продовжуйте 50% дози (8 годин 
обробки /16 годин свіжої питної води).
 Стартер:
- 7-10 днів з метою лікування в дозі 250 - 800 мл / тонну води (завжди 16 годин 
лікування / 8 годин свіжої питної води).
На відгодівлі:
- 5-7 днів лікування в дозі 250 - 800 мл / тонну води (завжди 16 годин лікування /
8 годин свіжої питної води).

ПТАХІВНИЦТВО
Препарат ефективний проти Ecoli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus , 
Clostridium.
Бройлер:
З 1 по 21 день в дозі 150 - 500 мл / т води (завжди 16 годин лікування / 8 годин 
свіжої питної води)
Останні 3-5 днів періоду відгодівлі (завжди 16 годин лікування / 8 годин свіжої 
питної води)
Курки - несучки:
В перші 2 тижні 150 - 500 мл/т води, потім 1 раз / два тижні 50% від початкової 
дози (завжди доступна свіжа необроблена питна вода мінімум 8 годин на день).

ДОЗУВАННЯ IP. Enterin C3-C10 (рідкий):
С.-г. птиця: 150 - 500 мл/т води
Свині: 250 - 800 мл/т води.

ФОРМА ВИПУСКУ: 1000л, 200л, 25 л СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 2 роки 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати в сухому, темному місці при температурі 
від 0 до 180ºС. Безпечні на виробництві з 
виготовлення комбікормів та на фермі.

ТЕРМОСТАБІЛЬНІЙ:
(220ºC) та  стабільний 
в кислому середовищі

Виготовлено на замовлення ТОВ "Партнерагро 2016" на виробничих
потужностях NeTaG BV Dedemsvaart (Нідерланди)



СКЛАД:

Співвідношення гліцеридів 

Моногліцериди - 54 %

Дигліцериди - 2 %

Tригліцериди - 1 %

Вільний гліцерин - 1 %

Кислоти етерифіковані гліцерином

С12 - лауринова кислота

 Вільна лауринова кислота

IP. Enterin C12
(порошок)

Посилення ефекту вакцинацій, 
підтримання імунітету та контроль 
патогенних мікроорганізмів

Активатор ферментів, який сприяє 
підвищенню імунітету, профілактиці 
бактеріозу та підтримці санітарного 
стану водопоїльних ліній



СКЛАД:
    Мурашина кислота(85%) – 53г
    Оцтова кислота(80%) – 22,5г
    Амоній пропіонат – 9,54 г
    Пропіонова кислота – 2,65г
    Сульфат міді(25% Cu) – 1г
    Сорбінова кислота – 25 мг
    Активний носій і поверхнево-активні речовини – 11,06г

ДОЗУВАННЯ IP. Enterin C12:
Свині/птахи:
     З метою профілактики 0,3 - 0,8 кг/т корму
     З метою лікування 1 - 1,2 кг/т корму

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Недисоційована молекула кислоти проходить через клітинну стінку бактерій. В 
середині клітини молекула кислоти дисоціює і вивільняє H + тим самим знижує 
рН в середині клітини. Зміна рН порушує життєдіяльність клітини, змінює 
осмотичний баланс, що в кінцевому підсумку призводить до гибелі клітини.
Пряма анти патогенна активність в основному встановлюється внаслідок 
порушення оболонки бактеріальних клітин і жирової оболонки вірусу.

ПЕРЕВАГИ IP. Enterin С12:
Збільшує значення титру антитіл, що вказує на більш активну імунну систему.
Виявляє сильну противірусну активність до збудників, таких як хвороба 
Ньюкасла, інфекційній бронхіт, грип, репродуктивний респіраторній синдром 
свині (PRRSv) та вірус епідемічної діареї свиней (PEDv), які містять необхідні 
ліпідні двошарові оболонки, необхідні для структурної цілісності та інфекційності.
Активний проти кількох грампозитивних бактерій (Streptococcus suis, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens).
Зменшення вироблення оксиду азоту клітинами, подібними до макрофагів, що 
вказує на протизапальний ефект.
Не викликає бактеріальну стійкість.
Можна використовувати разом з антибіотиками та іншими кормовими 
добавками.
Швидке відновлення слизової оболонки кишечнику.

1. 
2.

3.

4.

5.
6.

7.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати в сухому, темному місці при температурі 
від 0 до 180ºС. Безпечні на виробництві з 
виготовлення комбікормів та на фермі.

ТЕРМОСТАБІЛЬНІЙ:
(220ºC) та  стабільний 
в кислому середовищі

ФОРМА ВИПУСКУ: мішки 25 кг СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 2 роки 

Виготовлено на замовлення ТОВ "Партнерагро 2016" на виробничих
потужностях NeTaG BV Dedemsvaart (Нідерланди)



СКЛАД:
     Термо і механоактивовані силікати і сульфати;
     Додані сульфати, хлориди, оксиди заліза, міді; 
     Натуральне масло евкаліпта.  

IP. Clean Присипка для підсушування і 
санітарної обробки поверхонь.



Виготовлено за рецептами фахівців ТОВ "Партнерагро 2016", м. Дніпро (Україна)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ:

При постійному аерозольному використанні дозування 
препарату знижується в рази !

Тотального і рівномірного поліпшення санітарного стану 
верстата, повітря, шкірних покривів тварин
Антибактеріального впливу на рани
Зменшення негативного впливу шкідливих газів на тварин 

1. 

2.
3.

Традиційний (механічний) спосіб:
     У  приміщенні з тваринами : 40-50 г/м2.
     Зміна підстилки в міру забруднення.

Інноваційний (аерозольний) спосіб:
     За допомогою розпилювача.
     Оброблення сектору з розрахунку 
50 г/м2 (5 хв на сектор)

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому, темному приміщенні

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

Покращує гігієнічні умови за рахунок чудової здатності 
зв'язувати воду
Підтримує шкіру поросят в сухості і мінімізує скачки 
температури тіла
Надає абсолютно сприятливий вплив на шкіру
Полегшує дихання за рахунок поліпшення якості повітря
Згладжує запахи тварин і таким чином знижує прояви 
канібалізму
Має індикаторну активність, в умовах органічного 
забруднення змінює забарвлення з цегельного на сірий 
колір
Знижує проблеми з кінцівками, що виникають із-за 
слизьких поверхонь

ПЕРЕВАГИ IP. Clean

ФОРМА ВИПУСКУ: мішки 15 кг СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 2 роки 

Контролює кількість патогенних бактерій, спор цвілі в лініях напування;

Не дозволяє розвиватися біоплівки на внутрішніх поверхнях ліній напування.

Escherichia coli 6.0-8.0

Salmonella spp 6.8-7.2

Campylobacter jejuni 6.8-7.2

Clostridium perfringens 5.5-8.5
6-7



Комплексний підхід для боротьби з 
патогенами ШКТ через корм

СКЛАД:
    Термо- і механоактивовані складові силікатів і сульфатів, 
що включають монтморилоніт, каолініт і сульфат кальцію 
дегідрат.
    На ці носії конструюванням додані сульфати заліза.
    Мінеральна суміш санітарно подрібнена до 5 мкм.
    Для пом’якшення шкірних покривів і дезодорації додано
натуральне масло гвоздики.

IP. Powder Зоогігієнічна присипка для 
новонароджених поросят



Кислоти етерифіковані гліцерином

С3 - пропіонова к-та

С4 - масляна к-та

С8 - С10 каприлова и капринова к-ти

С12 - лауринова кислота

ДОЗУВАННЯ:

Зігрівання шкірних покривів новонародженого поросяти
Для швидкої адсорбції вологи і обсушуванню тварин
Утворення «зігріваючого панцира».
Діє асептично.
Для створення однорідного запаху.

1. 
2.
3.
4.
5.

     У пологовому відділенні: 40-50 г/м2 (600-1000 г на одну 
свиноматку, в залежності від ваги).
     Поросята в гнізді: 40-50г/м2

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому, темному приміщенні

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

Виготовлено за рецептами фахівців ТОВ "Партнерагро 2016", м. Дніпро (Україна)

ФОРМА ВИПУСКУ: мішки 15 кг СТРОК ПРИДАТНОСТІ: 2 роки 
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