
A Sacox® hatása az alomminőségre

Cél
A monovalens ionofórok hatásának értékelése a felvett ivóvíz/takarmány arányra, a bélsár szárazanyag-tartalmára 
és a talpfekélyre brojlerekben. 

Kísérlet leírása
1. Kísérleti elrendezés

 

• Helyszín: Kísérleti ketrecekben a Poulpharm-nál (Belgium)

• Nincs coccidiumos ráfertőzés

• A takarmány a 0-42. napokban tartalmazott kokcidiosztatikumokat 

Kezelések
4-féle kezelés, ismétlések: 5 ketrecben, 21-21 csirkével (Ross 308) 

1. Kontroll csoport

2. Sacox® (szalinomicin, 60 ppm)

3. Coxidin® (monenzin, 100 ppm)

4. EU-ban engedélyezett narazin (70 ppm)

Vizsgált paraméterek
• Felvett ivóvíz/takarmány aránya

• Bélsár szárazanyag (sz.a.) tartalma: az állatokat 2 órára műanyag ládákba tették, így össze  
lehetett gyűjteni a bélsarat - a sz.a. tartalmat azonnal meghatározták a gyűjtés után.

• Talpfekély pontszám (átlagos): A talpfekélyek súlyosságát 0-4 pontos skálán pontozták.

Eredmények
• A mortalitás alacsony volt minden csoportban és nem függött össze kokcidiózissal

• A csoportokban a testtömeg és a takarmányértékesítés nem különbözött szignifikáns mértékben

• Ivóvíz/takarmány arány

Az 1. grafikonon látható eredmények szerint tendencia jelleggel (statisztikusan  
nem szignifikáns mértékben) alacsonyabb volt az ivóvíz/takarmány arány a Sacox®  
és a Coxidin® csoportban a harmadik kokcidiosztatikumhoz képest.
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KÖVETKEZTETÉSEK
A Sacox®   és a Coxidin® csoportokban a Narazin csoporthoz képest:

1. alacsonyabb az ivóvíz/takarmány arány

2. magasabb a bélsár szárazanyag-tartalma, %-ban

3. alacsonyabb a talpfekély pontszám.

Bélsár szárazanyag-tartalma
Az alábbi grafikon mutatja, hogy a Coxidin®  és a Sacox® csoportokban a legmagasabb a szárazanyag-tartalom

Talpfekély pontszám
Az alábbi grafikonon látható, hogy a Coxidin®  és a Sacox® csoportokban a legalacsonyabb a talpfekély pontszám.
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1. grafikon: Ivóvíz/takarmány arány a 0-42. napok között

A Sacox® csoportban a legalacsonyabb az ivóvíz/takarmány arány.
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2. grafikon: A bélsár szárazanyag-tartalma (%-ban) a 42. napon
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3. grafikon: Talpfekély pontszám a 42. napon

A Sacox® csoportban a legalacsonyabb az ivóvíz/takarmány arány.

A Coxidin®  és a Sacox® csoportokban a legalacsonyabb a talpfekély pontszám a 42. napon.
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