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AZ ANTIBIOTIKUM-HASZNÁLAT VISSZASZORÍTÁSA

A nagyüzemi állattartás számára az egyik legnagyobb feladatot az antibiotikumok 
használatának visszaszorítása jelenti. 
Jelenleg az állományok antibiotikum-mentes felnevelése számtalan kihívást tar-
togat, sokszor csak komoly kiesések árán lehetséges. Az uniós szabályozás és a 
nyugat-európai vásárlók a termelőket az antibiotikum-használat teljes vagy nagy-
mértékű visszaszorítása irányába ösztökélik, ők azonban a hús árában a drágább 
előállítási költségeket nem tudják érvényesíteni.

CÉL

HOGYAN CSÖKKENTHETJÜK MÉGIS AZ ANTIBIOTIKUM- 
FELHASZNÁLÁST GAZDASÁGOSAN?

Mára jól ismert, hogy a rövid- és közepes láncú zsírsavak észterei hatékonyan használ-
hatók a nagyüzemi állattenyésztésben. A részletes elemzések megmutatták, hogy közü-
lük a vajsav és a laurinsav észtereinek kombinációja a leghatékonyabb. 

Ahogy egy 2014-ben megjelent cikkben olvasható6, kísérleteket végeztek annak feltér-
képezésére, hogy különböző zsírsav-észterek milyen hatékonysággal tudják jótékonyan 
befolyásolni broiler csirkék bakteriális bélgyulladását. Az állatokkal magas energia- és 
nem-keményítő típusú poliszacharid-tartalmú tápot etettek, majd az így kísérletesen 
előidézett bakteriális bélgyulladás során vizsgálták a főbb termelési paramétereket és az 
állategészségügyi mutatókat. A vajsav-észtert és laurinsav-észtert tartalmazó táppal 
etetett csoport eredményei nem csak a kezeletlen kontroll csoport, hanem az antibioti-
kummal kezelt kontroll csoport (0,04 mg/ml tilvazolin, ivóvízben itatva) eredményeinél 
is jobbak voltak (fajlagos takarmányértékesítésük 3,6%-kal javult, átlagos végsúlyuk 
8,5%-kal nőtt). 
Ezeknek a zsírsav-észtereknek a pozitív hatását vizsgálta egy másik belga felmérés is7, 
 melybe 300.000 broiler csirkét vontak be: 5,7%-kal nőtt átlagos végsúlyuk, 2,1%-kal ja-
vult fajlagos takarmányértékesítésük.

A zsírsavak 
észterezése

A megoldás

Számos előnnyel jár: az észterek pH-semlegesek, védettek, így a zsírsavak változatlanul 
juthatnak a gyomron át egészen a bélcsatornáig. Emellett nem korrozívak, hőstabilak, 
szaguk és ízük nem kellemetlen, így az állatok takarmányba keverve szívesen fogyaszt-
ják őket. Ahogy egy 2012-es kutatásból kiderült, a laurinsav észterének antibakteriális 
hatékonysága legalább hússzorosa a sima laurinsavénak.1
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VAJSAV- 
ÉSZTER 

• a vajsav barriert képez a 
bélhámsejtek felszínén, ezzel 
megakadályozza a patogén 
baktériumok megtapadását

• kiemelten fontos energiaforrás 
a bélfal epithel sejtjei számára - 
táplálja a bélhámsejteket,  
mellyel segíti az egész  
bélrendszer fejlődését

• mivel csökkenti a pH-t, preventív 
antibakteriális hatással bír 
(pl. Salmonella, Coli)

• a coliform baktériumok 
szaporodásának 
visszaszorításán keresztül a 
bélrendszert érintő fertőzéses 
állapotok kialakulásának 
megelőzésében és legyőzésében 
is hatékonyan alkalmazható2

• növeli a bélbolyhok hosszát, 
ezáltal növeli a felszívódási 
felületet 

• ezzel javítja a fajlagos 
takarmány-felhasználást, így 
segíti a termelés hatékonyabbá 
tételét

 

LAURINSAV-
ÉSZTER 

• a laurinsav a patogén 
baktériumok sejtfalán áthatolva 
károsítani képes azok belső 
struktúráit3

• antibakteriális hatása a 
legerősebb a kis- és közepes 
szénláncú zsírsavak között

• hatásspektruma a Gram-pozitív 
baktériumok nagy részére  
kiterjed – többek között  
a Clostridiumokra is

• a Gram-negatív anaerob 
baktériumok egy része, 
a mikoplazmák és a 
mikobaktériumok is  
érzékenyek hatására1

• savas környezetben a Gram- 
negatív aerob baktériumok  
(E. coli, Salmonella, Klebsiella)  
is érzékennyé válnak rá  
(a pH-csökkenés ezen 
baktériumoknál egységenként 
500-szoros hatékonyság-
növekedést idéz elő  
a laurinsav-észterre)

 

KARVAKROL  
– A RÁADÁS 

• a karvakrol az oregánóolaj  
fő komponense

• fenolszármazék, mely 
kiemelkedően erős 
antimikrobiális hatásáról 
ismert4 (CID hatású5)

• széles baktérium- és 
gombaellenes spektrummal bír 

• a SEPTOGUT_B előállítása 
során tisztán szintetikus, 
standardizált, feed-minősítésű 
alapanyagot használunk, ezzel 
biztosítva a termékben az 
állandó karvakrol-koncentrációt
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www.vitamed.hu
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ADAGOLÁS  1-2 KG SEPTOGUT_B / 1 TONNA  
  TAKARMÁNYBA KEVERVE 

Nyers zsír: 53 %
Nyers rost: 2,3%
Nyers fehérje: 4,3%
Nyers hamu: 16,5%

Lizin: 0,12%
Ca: 0,10%
P: 0,20% 

ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK ÖSSZETÉTEL:
GLICEROLLAL ÉSZTEREZETT VAJSAV ÉS LAURINSAV
TAKARMÁNYLISZT
KARVAKROL

GÁTOLJA A PATOGÉN 
BAKTÉRIUMOK 
MEGTELEPEDÉSÉT  
ÉS SZAPORODÁS
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