pro Drůbež
CitriStim® jsou buněčné stěny kvasinek (Pichia guillierm o nd ii) získané při výrobě kyseliny
citronové. Obsahuje všechny komponenty buněčné stěny kvasinek. CitriStim obsahuje mannan
oligosacharidy (MOS) a β-glukany, které jsou dietně důležité pro všechna stádia růstu drůbeže.
Výzkumné studie s MOS dokázaly, že CitriStim potlačuje populaci patogenních mikroorganismů
(zahrnující E. coli, Salm o nella, Pro teus, Klebsiella a Clo strid ium ) v zažívacím traktu drůbeže.
Fáze startéru
♦ Doplnění krmné směsi CitriStimem (ADM Výzkumná studie P07106) hraje pozitivní roli v jeho využitelnosti ve
fázi startéru a zvyšuje imunitní odezvu u drůbeže.
Fáze růstu
♦ CitriStim prokázal kontinuální zvýšení imunitní odezvy ve fázi růstu drůbeže.
Finální fáze
♦ Drůbež krmená CitriStimem je lépe připravena zahájit imunitní reakci, pokud je vystavena nepříznivým
vlivům (ADM Výzkumná studie P07402).
Komerční nosnice
♦ Dokumentovaný účinek MOS na potlačení patogenních mikroorganismů vede ke zlepšení zdravotního stavu
zažívacího traktu a tím ke zvýšení produkční účinnosti krmiv u nosnic.
♦ Při použití nemedikované krmné směsi CitriStim dokázal udržet tempo růstu, snížil variabilitu konečné
hmotnosti drůbeže (ADM Výzkumná studie P05102) a zvýšil průměrné denní přírůstky a produkční účinnost
krmiv (ADM Výzkumná studie P07106).
Jak lze CitriStim odlišit od ostatních výrobků MOS
Stabilní kvalita – Vyráběn výhradně ﬁrmou ADM v podmínkách potravinářské výroby, čímž vzniká produkt s
mimořádně vysokou, konzistentní kvalitou s minimální variabilitou obsahu MOS.
Doložená účinnost – Účinnost CitriStimu je testována a prokázána ve vědeckých studiích interními i externími
výzkumnými pracovišti.
Jedno místo výroby – Zaručuje konzistentní kvalitu.
Kvalita výroby – CitriStim je patentovaný krmný doplněk vyráběný výhradně ﬁrmou ADM.
Doporučené dávkování pro CitriStim
Startér: 1-1,5 kg/t kompletní krmné směsi
Produkční směs: 1 kg/t kompletní krmné směsi
Finišer: 0,5 kg/t kompletní krmné směsi
Užitkové/Plemenné nosnice: 0,5-1 kg/t kompletní krmné směsi

International-June 2011
No representation of proﬁtability is hereby made. The statements and ﬁgures shown here are estimates and projections. Neither ADM Alliance Nutrition, Inc.,
nor its employees, agents, or assigns make any warranty of any kind, including warranty of merchantability or results, relative to the information contained
herein. Actual results will be aﬀected by the ability of animals to produce milk, gain, health of animals, management, previous treatment, environment, etc.

NutriVet s.r.o.
Vídeňská 1023, Pohořelice 691 23
tel.: +420 519 424 247
www.nutrivet.cz

nutrivet@nutrivet.cz

