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Імунна система слизових оболонок, головним 

чином локалізована в кишечнику, грає 

важливу роль в захисті свиней від зовнішніх 

загроз.

Для збереження цілісності ШКТ 

використовують:

1. Антибіотики

2. Біологічно-активні речовини

(пробіотики, пребіотики, вітаміни)

3.   Підкислювачі 

4.   Імунологічні засоби

Викликають стійкість

Великі затрати 

Можуть мати неприємний запах

Можуть бути корозійними

Працюють у верхніх відділах 

кишечнику 

Виникаюча проблематика



РІШЕННЯ:

Використовуйте моно-, ди- та 

тригліцериди жирних кислот для 

контролю шлунково-кишкового 

мікробіому, а антибіотики залиште 

для лікування респіраторних 

захворювань



Підкислювач та моно-, ди-, тригліцериди жирних кислот

Назва 

продукту

IP. Cid IP. Enterin C3-С12 

(порошок)

IP. Enterin C3-С10 

(рідкий)

IP. Enterin C12 

(порошок)

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

С3 - пропіонова,   

С4 - масляна    

С8 -С10 каприлова, 

капринова

С12 - лауринова кислоти

етерифіковані гліцерином 

С3- пропіонова,    

С4 -масляна,  

С8 -С10 каприлова, 

капринова, 

етерифіковані гліцерином                     

Вільна С-3 пропіонова

кислота

С – 12 лауринова кислота

етерифікована гліцерином

Спектр дії  

профілактика

розмноження E.coli і 

Salmonella, грибків та 

плісняви 

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



Основні задачі 

IP. Enterin
С3-С12:

Антибактеріальний ефект стабільний у всіх

діапазонах рН - від 3 до 7, який

спостерігається в таких розділах ШКТ, як сліпа

кишка. Але корисні Lactobacillus не пригнічує.



Молекули органічних кислот хімічно тісно 

пов'язані з іншим речовиною в формі 

складних ефірів і цей зв'язок не може 

дисоціювати.

Механізм діЇ

Використовується ефект «троянського коня» -

проникнення органічної кислоти з молекулою

гліцерину всередину патогенної клітини.

Недисоційована молекула кислоти проходить через

клітинну стінку бактерій. Усередині клітини молекула

кислоти дисоціює і вивільняє H + тим самим знижує

рН всередині клітини. Зміна рН порушує

життєдіяльність клітини, змінює осмотичний баланс,

що в кінцевому підсумку призводить до гибелі

клітини.



Активність проти Г + і Г – мікроорганізмів

свиней:

· 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

IP. Enterin С3-С12:

Вплив IP. Enterin на С. Perfringers



Характерні патологічні зміни в ШКТ у поросят при 

асоціації основних бактеріальних патогенів:



3. Знижує рівень міостатина в 

крові, збільшуючи м'язову масу 

тварин

IP. Enterin
С3-С12:

• Міостатин - це фактор, який пригнічує ріст м’язової тканини. 

Зафіксоване значне зниження міостатину, який пригнічує синтез 

білка і розвиток м’язової тканини. 

• IP. Enterin достовірно знижує рівень міостатина в крові, збільшуючи

м’язову масу тварин. Зниженна регуляція міостатина може 

пояснити більш низьку втрату ваги у свиноматок в період гестації-

лактації. 

• IP. Enterin ефективно послаблює резистентність до інсуліну та 

ненормальні рівні ліпідного обміну, спричинені 

внутрішньоутробною затримкою зрісту плодів, шляхом 
регулювання експресії мРНК та підвищення активності ферментів.



4. Використовується як швидке джерело енергії

5. Швидке відновлення слизової оболонки 

кишечнику

6. Можна використовувати спільно з 

антибіотиками та іншими кормовими добавками

7. Не викликає бактеріальну стійкість

IP. Enterin
С3-С12:



Супоросний Лактуючий

Споживання корму(води)/гол 330 176

Дозування 

IP. Enterin C3-C12 кг/т
1 2

Кількість С3-С12 кг/гол 0,3 0,352

Ціна грн/гол 76,05 89,23

Витрати 165,28 грн/гол

Схема застосування IP. Enterin C3-C12  для 

свиноматок 



❑ Меншої втрати кондиції у 

свиноматки  на -5%

❑ Збільшення кількості 

живонароджених поросят на 0,8 

порося

❑ Збільшення ваги новонароджених 

+150г

❑ Збільшення молочності 

Переваги використання IP. Enterin C3-C12  для 

свиноматок 



Престарт Старт

Споживання корму кг/гол 6 43

Дозування 

IP. Enterin C3-C 12 кг/т

2 2

Кількість С3-C12 кг/гол 0,012 0,086

Ціна грн/гол
3,04 21,8

Витрати 24,84

Схема застосування IP. Enterin C3-C12 для поросят



Гроувер Фініш

Споживання корму(води)/гол 93 142

Дозування 

IP. Enterin C3-C12 кг/т
1 0,5

Кількість С3-С12 кг/гол 0,093 0,071

Ціна грн/гол
23,57 17,99

Витрати 41,56грн/гол

Схема застосування IP. Enterin C3-C12  для поросят 



1 -2 тиждень після 

відбирання, 

5 днів

Перехід 

Престарт-Старт, 

5 днів

Перехід 

Старт-Гроувер, 

5 днів

Споживання води 

л/гол
4 10 24

Дозування 

IP. Enterin C3-C10 л/т
0,25-0,8 0,5 0,5

Кількість С3-С10 л/гол 0,002 0,005 0,012

Ціна грн/гол 0,53 1,33 3,2

Витрати 5,06грн/гол

Схема для швидкого застосування IP. Enterin C3-C10

через воду для  поросят 



Переваги використання IP. Enterin C3-C12  

для поросят  

❑ Високе збереження до відлучення  +2,8%

❑ Збільшення кількості відлучених 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



Виявляє сильну противірусну активність до збудників, таких як, грип, 

репродуктивний респіраторний синдром свині (PRRSv) та вірус 

епідемічної діареї свиней (PEDv), які містять необхідні ліпідні 

двошарові оболонки, необхідні для структурної цілісності та 

інфекційності.

IP. Enterin
С12:

IP. Enterin С 12 порушує широкий спектр ліпідних двошарових вірусів, 
пошкоджуючи або ефективно знищуючи огорнуті частинки вірусу та 
знижуючи інфекційність. Синергетична комбінація 1-моногліцеридів жирних 
кислот з короткою і середньою
довжиною ланцюга в основному проявляє противірусну активність, лізуючи 

огорнуті вірусні частинки.
З іншого боку, моногліцериди неактивні щодо вірусів без мембрани.

Механізм діЇ
Порушення мембрани вірусів, що 

обволікаються, IP. Enterin



Супоросний Лактуючий

Споживання корму(води)/гол 330 176

Дозування 

IP. Enterin C12 кг/т
0,3-0,8 0,3-0,8

Кількість С12 кг/гол 0,3 0,352

Ціна грн/гол 73,32 86,02

Витрати 159,34

Схема застосування IP. Enterin C12 для свиноматок, з метою 

контролю PRRS, PED, SIV, Pseudopestis avium та Streptococcus suis,

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,    Clostridium perfringens



Престарт Старт Гроувер

Споживання корму /гол 6 43 93

Дозування 

IP. Enterin C12 кг/т

0,5 0,5 0,5

Кількість С12 кг/гол 0,003 0,0215 0,046

Ціна грн/гол
0,73 5,25 11,24

Витрати 17,22

Схема застосування IP. Enterin C12 для поросят



Стимуляція:

споживання води

поїдання корму

Контроль санітарного 

стану водопроводу в 

цеху опоросу

Основні задачі IP. Cid



IP. Cid:

- зниження рН харчового кома;

- активації вироблення ферментів шлунка, 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.

Лактуючі 
свиноматки. 

Престарт Старт

2-3 тиждень 
лактації 

5 тиждень 
життя

9, 11 тиждень 
життя 

Споживання 

води 

л/гол

280 5,6 57,1

Дозування 

IP. Cid л/т

0,5 0,5 0,5

Кількість

IP. Cid л/гол
0,14 0,003 0,03

Ціна грн/гол 17,74 0,38 3,8

Витрати 21,92 грн/гол

Використання IP. Cid




