Wyselekcjonowany,
wieloszczepowy probiotyk dla:
• Wsparcia programu prewencyjnego
• Poprawy bezpieczeństwa żywności
• Zapewnienia opłacalności

Czym jest GALLIPRO® Fit
GALLIPRO® Fit jest probiotykiem dla drobiu, składającym się z trzech wyselkocjonowanych szczepów bakteryjnych.
Wspiera program prewencyjny, poprawia bezpieczeństwo żywności i zapewnia przy tym zyskowność produkcji.
GALLIPRO® Fit zawiera trzy starannie wyselkcjonowane, naturalnie występujące szczepy bakterii.

Zostały wybrane ze względu na ich specyficzne zdolności hamowania proliferacji patogenów i zdolność do poprawy
strawności paszy.

ISTOTNY JEST SZCZEP
Dlaczego tak ważnym jest wybór odpowiedniego szczepu Bacillusa?

90%

96%

Zakres podobieństwa genomu pomiędzy
ludźmi i myszami lub szympansami

82%

Zakres podebieństwa genomu pomiędzy różnymi
szczepami B. Subtilis.

99.9%

Do międzynarodowego banku szczepów wpisano pond 1000 wyodrębnionych szczepów Bacillus subtilis. Selekcja
i rozróżnienie poszczególnych szczepów jest bardzo ważne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Różne
szczepy mają unikalne właściwości i występują między nimi znaczące różnice, np. w zakresie produkcji enzymów
trawiennych, hamowania wzrostu patogenów bakteryjnych, germinacji itp.
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GALLIPRO® Fit - 5 KLUCZOWYCH WARTOŚCI
Wsparcie programu prewencyjnego
Modulacja układu odpornościowego
i zapobieganie martwiczemu zapaleniu jelit.

Redukcja ryzyka

Poprawa bezpieczeństwa
żywności

Efekt GALLIPRO® Fit testowany w
twojej paszy.

Hamuje rozwój patogenów:
Salmonella i E. coli

Efekt GALLIPRO® Fit testowany na
patogenach z twojej fermy.

Łatwo

Zapewnia opłacalność

Trzy termostabilne szczepy w
jednym opakowaniu wnoszące
przewidywalny efekt.

Wyższe wyniki produkcyjne
i dostępność składników odżywczych
zapewniają solidny zysk i zwrot z
inwestycji.

Sposób użycia: GALLIPRO® Fit powinien być dodany w ilości 500g do 1 tony paszy pełnoporcjowej, dostarczając 1.6x106 CFU/g paszy.
Powinien być stosowany od wstawień kurcząt jednodniowych i ciągle do uboju. Alternatywnie może być zastosowany do pasz typu starter
i grower, a następnie GALLIPRO® do pasz typu finisher.

Fazy żywienia
Wczesna kontaminacja patogenami
Pełna kontrola
patogenów

Starter

Grower
GALLIPRO® Fit 500g/tone paszy

Finisher
GALLIPRO® 500g/tone paszy

• Może być stosowany w premiksach,
paszach sypkich lub granulowanych
• Stabilny podczas granulacji

GALLIPRO® Fit 500g/tone paszy

• Kompatybilny z kokcydiostatykami
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Poznaj firmę Chr. Hansen:
Duńskie przedsiębiorstwo o międzynarodowym zasięgu, działające w dziedzinie nauk biologicznych. Nasze produkty
oparte są na własnych, naturalnych rozwiązaniach.
“Naszym celem jest dostarczanie naturalnych i innowacyjnych rozwiązań, które pomagają sprostać globalnym
wyzwaniom w ochronie zdrowia, jakości żywności i produktywności.”
NATURE’S NO. 1™ - żrównoważony rozwój

INTERESUJĄCE FAKTY

W Chr. Hansen, ponad 3 150 pracowników codziennie z pasją pracuje nad polepszeniem jakości żywności oraz ochrony
zdrowia. Ta pasja napędza nasze ambicje, aby być nr 1 we wszystkim co robimy. Nature’s no. 1™ - to wykorzystanie
naturalnych zasobów, aby uczynić żywność oraz zdrowie lepszymi. Robimy to w zrównoważony sposób i 82%
przychodów Chr. Hansen, przycznia się bezpośrednio do realizacji Globalnych Celów Narodów Zjednoczonych.

1 MILIARD
Ponad 1 miliard ludzi każdego dnia
spożywa produkty zawierające
nasze naturalne składniki.

Co drugi ser na świecie zawiera
co najmniej jedno z naszych
naturalnych rozwiązań.

Posiadamy jeden z największych
komercyjnych banków bakterii, z
kolekcją ponad 40 000 różnych
szczepów.

Dzięki naszemu portfolio probiotyków dla drobiu, mamy wpływ na większość elementów łańcucha produkcji białka
zwierzęcego.
Naturalna ochrona
roślin

Wyższa jakość
kiszonek

Zdrowie
następnych
pokoleń

Żywienie
zwierząt

Jakość
żywności

Zdrowsza
żywność z
"czystą" etykietą

Efektywniejsze
procesy produkcji
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GALLIPRO® Fit jest znakiem handlowym firmy Chr. Hansen A/S
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Mniej marnowanej
żywności

