
B-Act® hatása pulykában a bél mikrobiótára
VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA

1. Kísérleti elrendezés
Helyszín: árutermelő pulykatelep, Németország

Állatok: 23 300 db 14 napos BUT Big 6 kakas

 Az állatokat 2 épületbe osztották (kontroll vs. B-Act®)

Takarmányozás: Az állatok ugyanazt az alaptakarmányt kapták 3-fázisú rendszerben (indító 0.- 9. nap, nevelő 9.-32. nap,  
 befejező 32.-64. nap), a kontroll csoportban az állatok kontroll probiotikumot BioPlus 2B-t (Chr. Hansen,  
 B. subtilis és B. licheniformis kombinációja) kaptak az első két fázisban. 

Vizsgálat időtartama: 64 nap

2. Kezelések
2 csoport: A kontroll csoport alaptakarmányt kapott, az első két takarmányozási fázisban BioPlus 2B kiegészítéssel

 A B-Act® csoport alaptakarmányt kapott, mindhárom takarmányozási fázisban 0,5 kg B-Act® /mton  
 takarmány (1.6x1012 CFU Bacillus licheniformis/mton takarmány) kiegészítéssel.

 A B-Act® egy probiotikus takarmány-kiegészítő, ami életképes Bacillus licheniformis (DSM 28710) spórákat tartalmaz. 

3. Mért paraméterek
Az 57. napon 10 db vakbélmintát vettek és elemeztek mindkét csoportból. A minták 1-1 grammját 9 ml fiziológiás sóoldattal  
hígították, majd 20s rázógépes keverést (Vortex) követően hígítási sort készítettek. A hígításokból 100μl ill. 1ml mennyiséget  
oltottak sorrendben nem-szelektív ill. Clostridumokra, Enterobacteriaceae-re és anaerobokra szelektív táptalajokra, figyelembe  
véve az optimális tenyésztési körülményeket.  

KÖVETKEZTETÉS
A pulykák takarmányának kiegészítése 0,5 kg/mton B-Act®-tal árutermelő telepi körülmények között 
pozitív hatással volt az állatokban a bél mikrobiótára, erősen csökkentette olyan kórokozók számát, 
mint az  E. coli, a C. perfringens és az E. faecalis.
Ezáltal jobb lesz az állatok egészségügyi státusza, ami hozzájárul az optimális termeléshez.

®

EREDMÉNYEK

A B-Act® kiegészítés hatása a mikrobióta fontos kórokozóira az elvárásoknak megfele-
lően alakult, még úgy is, hogy a kontroll csoport korábban kapott probiotikum kiegé-
szítést. Erősen csökkent olyan kórokozók száma, mint az Escherichia coli, Clostridium 
perfringens és az Enterococcus faecalis, ez utóbbinál teljes volt a gátlás a B-Act® cso-
portban. A vakbélmintában log10 CFU/g-ban kifejezve az E. coli szám 6.08-ról 5.45-re, 
a C. perfringens szám 5.99-ről 4.63-ra, az E. faecalis szám pedig 6.18-ról 0-ra csökkent. 
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