
Célzott védelem



A Bacillus licheniforims egy Gram pozitív, fakultatív 
anaerob, spóraképző baktérium.

1. Spórák és vegetatív sejtek

A B-Act®-ben spórák találhatók, melyek megvédik a 
Bacillus licheniformist:
• a tápkészítés során
• az emésztőrendszer erősen savas első szakaszában
• az enzimatikus emésztés során

Ha a környezet kedvezővé válik, a spórák percek alatt 
vegetatív sejtekké csíráznak.

A B-Act® ellen tud állni a magas hőmérsékletnek és a nagy 
nyomásnak, így túléli a takarmányiparban rutinszerűen 
alkalmazott kondicionálási és pelletálási eljárásokat.

2. Aerob és anaerob 

Az emésztés és a tápanyagok felszívódásának nagy 
része a vékonybélben történik, ahol főleg aerob 
mikroorganizmusok találhatók.

A bélbaktériumok túlnyomó többsége a vastagbélben él. 
A bélrendszernek ebben a részében az oxigén nyomása 
alacsony, ezért itt az anaerob baktériumok mennyisége az 
uralkodó.

A B. licheniformis kétféle légzési lehetőségének köszönhetően 
– aerob és anaerob -  a B-Act® az emésztőrendszer teljes 
hosszában képes kifejteni pozitív hatását.

JELLEMZŐK

A B-Act® pelletstabilitása 85, 95 és 105 °C-on 90 másodperces 
kondicionálást alkalmazva.

Forrás: Amerikai Allergia, Asztma és Immunológia Akadémia

A vegetatív baktérium hosszanti (A) és harántmetszésben (B) látható. 
Az alvó spóra (C) számos réteg sokszoros keresztkötésű fehérjével és 
peptidoglikánnal védett. A sávok 0,5 mikrométernek felelnek meg.

A B-Act® egy probiotikus kiegészítő takarmány, amely 
egy egyedülálló Bacillus licheniformis törzs életképes 
spóráiból áll. (A törzs azonosító száma DSM 28710.)
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1. A B-Act® megelőzi a bélbetegség kialakulását Clostridium perfringens jelenlétében

480 db Cobb 500 brojlert fertőzek a 13. napon 5000 db E. maxima 
oocystával madaranként és 108 CFU Clostridium perfingens-szel a 18., 
a 19. és a 20. napon, hogy mesterségesen elhalásos bélgyulladást 
váltsanak ki. Egy 240 fertőzött madárból álló csoport 0,5 kg/ tonna 
takarmány adagban kapott B-Act® kiegészítést az 1. naptól. 240 
brojler nem volt fertőzött. A különböző betűk azt jelentik, hogy 
szignifikánsan különbözik p<0,05-től.

240 db Ross 308 brojlert szájon át fertőztek 108 CFU Clostridium 
perfringens-szel a 19., a 20. és a 21. napon és E. maxima és E. acervulina 
oocystákkal a 20. napon. Egy 80 fertőzött madárból álló csoport 2 
kg B-Act®/ tonna takarmány kiegészítest kapott, egy másik csoport 
amoxicillin kezelést kapott ivóvízben (20 mg/ testtömegkilogramm) 
a 23. naptól. A különböző betűk azt jelentik, hogy szignifikánsan 
különbözik p<0,05-től.

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA GYAKOROLT POZITÍV HATÁSOK
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A fertőzött, B-Act® kiegészítést
kapott brojlerek nem hullanak
el elhalásos bélgyulladásban.

0-28 nap

A fertőzött brojlerek, melyek B-Act® 
kiegészítést kaptak, hasonló súlygyarapodást 

és takarmány-értékesítést mutatnak, mint a 
nem fertőzött madarak.

A fertőzött, B-Act® kiegészítést kapott 
brojlerek kevesbé súlyos elváltozásokat 

mutatnak, mint az antibiotikummal 
kezelt társaik.

Átlagos elhalásos bélgyulladás
pontszám a 25. napon

A 25. napon az elhalásos bélgyulladás pontszáma 
alapján a brojlerek százalékos aránya

CSOPORT
NE-pontszám

0 1 2 3 4

Fertőzött, nem kezelt 
csoport (FNK) 18 65 15 0 2

Fertőzött, kezelt 
csoport (FK) 12 83 5 0 0

Fertőzött + B-Act® 

(B-Act®) 31 69 0 0 0

A fertőzött, B-Act® kiegészítést kapott 
brojlerek kevesebb elhalásos bélgyulladásra 

jellemző elváltozást mutatnak, mint az 
antibiotikummal kezelt madarak.



2.  A B-Act® átlagosan 8-szor annyit hoz, mint ameny- 
nyibe kerül

A B-Act® a bélflóra kiegyensúlyozásával, a kártékony baktéri-
umok számának csökkentésével és ezáltal a bélrendszer in-
tegritásának növelésével, növeli a napi súlygyarapodást és a 
takarmányhasznosulást.

Világszerte, kereskedelmi körülmények között végzett 11 brojler 
próba összefoglalója.
A befektetés megtérülési számításai 2,6 kg-os élősúlyon, 42 napos 
elkészülésen, 275 €/ tonna takarmányáron és 1 €/kg felvásárlási 
áron alapulnak.

A B-Act® javítja a testtömeg-gyarapodást és a takarmány-értékesülést brojlerekben

A B-ACT® ÁTLAGOSAN NAPI 3%-KAL NÖVELI A NAPI SÚLYGYARAPODÁST (DWG)

DWG
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A vékonybélbolyhok megnövekszenek, ha a takarmány-
hoz B-Act®-ot adnak, így a tápanyag-felszívódás a gyo-
mor-béltraktusban hatékonyabbá válik.

A B-Act® kiegészítésben részesült brojlerek mikrovillu-
sai a patkóbélben 13%-os hossznövekedést mutatnak a 
kontrollcsoporthoz képest.

GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY

A B-ACT® ÁTLAGOSAN 3%-KAL CSÖKKENTI A TAKARMÁNY-ÉRTÉKESÜLÉST (FCR)

Konroll brojlerB-Act® brojler



1. Kompetitív kizárás

A B-Act® megtelepszik a bélnyálkahártyán, gátolja a 
betolakodó bélbeli patogének megtapadását és későbbi 
elszaporodását a tápanyagokért és a tapadási felületért 
vívott küzdelem miatt. Ezt a jelenséget kompetitív 
kizárásnak nevezik.

2. Lichenicidin

A B-Act®  termeli a lichenicidin nevű peptidet, egy 
olyan bacteriocint, ami szelektíven gátolja a Clostridium 
perfringens növekedését, ami az elhalásos bélgyulladás 
kórokozója.

A bélbeli mikrobák egyaránt befolyásolják a gazdaszer- 
vezet teljesítményét és egészségi állapotát. A stressz 
(takarmány, menedzsment, klíma stb.) negatívan be-
folyásolja a mikroflóra finom egyensúlyát.

A B-Act® a kompetitív kizárás módszereivel és direkt an-
tagonizmussal a Clostridium perfringens ellen kedvező 
környezetet alakít ki a jótékony hatású baktériumoknak, 
így kedvező hatású mikroflórát alakít ki és tart fent a bél-
rendszerben.

HATÁSMECHANIZMUS

Kívánatos
Stressz

Probiotikumok

Optimális egészségi állapot
Maximális teljesítmény

Bélrendszeri panaszok
Alacsony teljesítmény

Nem kívánatos

Jótékony
hatású

baktériumok

Kártékony
baktériumok

Kártékony
baktériumok

Jótékony
hatású

baktériumok

LichenicidinKompetitív kizárás

BÉLFAL

BÉLHÁMSEJT

PATOGÉN BAKTÉRIUM
NEM PATOGÉN BAKTÉRIUM

Bélbeli mikrobiális egyensúly



Célzott védelem

INDIKÁCIÓK

A B-Act® használható:

  az elhalásos bélgyulladás kockázatának csökkentésére
  a bélpanaszok megelőzésére
  a teljesítmény növelésére

FAJOK:

  napos csibék
  brojlerek
  tojójércék
  hízópulykák
  tenyészpulykák
   egyéb baromfifajok pl. kacsa, liba stb. (hízlalás, 

tenyészállomány)

Stressz-helyzetekben 1-2 kg B-Act®/ tonna takarmány 
javasolt.

A B-Act együtt adható antibiotikumokkal, kokcidioszta-
tikumokkal és egyéb takarmánykiegészítőkkel.

20 kg-os kiszerelésben kapható.
Minőségét megőrzi: 24 hónap.

ADAGOLÁS

A B-Act®-et preventíven kell alkalmazni.

cfu Bacillus 
licheniformis

/gramm B-Act®

Ajánlott B-Act® 
adag/ tonna 
takarmány

cfu Bacillus 
licheniformis

/ tonna takarmány

3.2*109 0.5 kg 1.6*1012

Összefoglalás

 A B-Act®:

• egy probiotikus kiegészítő takarmány

• a Bacillus licheniformis életképes spóráiból áll

•  megelőzi a bélbetegségeket Clostridium 
perfringens jelenlétében

• javítja a brojlertenyésztés jövedelmezőségét

• extrém módon stabil

Huvepharma EOOD
3a Nikolay Haytov Str., 1113 Sofia, Bulgaria
P +359 2 862 5331 • F +359 2 862 5334
sales@huvepharma.com

Forgalmazza: Vitamed Pharma Kft.
Tel.: +36 (1) 29 909 29 • Fax: +36 (1) 29 909 28

info@vitamed.hu
www.vitamed.hu

B-Act.EU&INT.HU02.0720/GI

www.huvepharma.com

A referenciák kérésre hozzáférhetőek.

B-ACT®


