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www.biomin.net

PoultryStar®

Luonnollisesti suoliston terveydeksi!

Naturally ahead

M
ANAGEM

EN
T



Prebioottiset frukto-oligosakkaridit

Frukto-oligosakkaridit (FOS) on eristetty kasveista ja laboratoriossa 
on testattu niiden ominaisuudet suotuisten mikrobien lisäämiseksi 
paksusuolessa linnun terveyden edistämiseksi.
Frukto-oligosakkaridit toimivat suoliston bakteerien, kuten 
bifidobakteerien ja laktobasillien ravintona. Nämä suotuisat bakteerit 
tuottavat entsyymejä, joita tarvitaan näiden hiilihydraattiketjujen 
pilkkomiseksi ja käyttämiseksi ravintonaan. Muilta bakteereilta ja 
isäntälinnulta nämä entsyymit puuttuvat ja ne eivät siten itse pysty 
hyödyntämään frukto-oligosakkaridimolekyylejä.

Probioottikannat

BIOMINin patentoimat kannat on tutkittu perusteellisesti omassa 
laboratoriossa ja valittu vain parhaimmat synergistisesti toimivat 
probiootit. PoultryStar® kannat on eristetty terveen kanan suolistosta, 
joten ne ovat lajispesifisiä ja mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan 
käytön.  Lisäksi ne on eristetty suolen eri osista. Tämä varmistaa 
niiden lisääntymisen ja kolonisoitumisen koko suoliston alueelle. 
PoultryStar® probioottikannat on nimenomaan valittu niiden 
ominaisuuksien perusteella, jotka ylläpitävät suoliston hyödyllisiä 
mikrobeja haastavissa olosuhteissa. Ne estävät tehokkaasti 
patogeenisten mikrobien lisääntymistä alentamalla suoliston 
pH:ta, tuottamalla antimikrobisia aineita, kilpailemalla elintilasta 
patogeenibakteerien kanssa, kiinnittymällä suoleen ja aktivoimalla 
suolen immuunijärjestelmää.

PoultryStar® Hyödyt ja käyttö

Mikä PoultryStar® on? 
PoultryStar® on useita mikrobikantoja sisältävä tuote, jota voidaan käyttää juomavedessä ja rehussa. Tuotteen 
sisältämät huolellisesti valikoidut probiootit yhdessä prebioottisten frukto-oligosakkaridien kanssa edistävät 
suotuisan suolistomikrobiston muodostumista ja säilymistä. PoultryStar® parantaa suoliston terveyttä ja lintujen 
vastustuskykyä päivän ikäisestä untuvikosta eteenpäin. Se estää sairautta aiheuttavien mikrobien asettumista 
eli kolonisoitumista suolistoon ja parantaa siten lintujen kasvua ja hyvinvointia. Tuotteen olomuoto on joko 
veteen liukeneva, PoultryStar® Sol, tai rehuun sekoitettava mikrokapseloitu, PoultryStar® me, joka kestää 
korkeatkin rakeistuslämpötilat. Tuotteen mikrobikannat valmistetaan räätälöidysti korkeimpien laatustandardien 
mukaisesti (jokainen kanta fermentoidaan erikseen).

PoultryStar®  Koostumus / Vaikutustapa



PoultryStar® Hyödyt ja käyttö

Mikä PoultryStar® on? Miksi PoultryStar®?
Tasapainoinen ja terve mikrobisto suolistossa on tärkeä tekijä suojaamaan lintuja patogeenisia bakteereita 
vastaan. Tiloilla tehdään paljon töitä mm. hygieniassa, jotta ehkäistäisiin erityisesti untuvikkojen altistuminen 
taudinaiheuttajille mm. hautomoissa. Kuitenkin nämä käytännöt voivat myös vähentää hyödyllisten bakteerien 
määrää, joten untuvikot ovat alttiita viruksille ja patogeenisille bakteereille. PoultryStar® annostelu heti 
kuoriutumisen jälkeen auttaa suotuisten mikrobien kolonisoitumista suolistoon. Tuotantokaudella PoultryStar® 
annostelu juomavedessä tai rehussa auttaa säilyttämään suoliston toiminnan terveenä ja tasapainoisena. 
Poultrystarin sisältämät tarkoin valitut probiootit ja prebiootit parantavat tuotantoa ja taloudellista tulosta.

Tuotetta voi käyttää erilaisissa tuotantojärjestelmissä ja -olosuhteissa. Veteen liukeneva PoultryStar® 

Sol soveltuu käytettäväksi juomavedessä ja mikrokapseloitu PoultryStar® me sekoitetaan rehuun.

PoultryStar® on erityisen hyödyllinen edistämään hyödyllisen mikrobiston kehittymistä erilaisissa 
stressitilanteissa ja haasteellisissa olosuhteissa.

PoultryStar® käyttösuositus? 

Päivän ikäiset untuvikot Antibioottilääkitykset Kostea alusta Vetiset ulosteet

Bakteeritulehduksen riski Muutokset rehuissa Rokotukset Kosteus

Nekroottinen enteriitti Suuret lämpötilavaihtelut Suuri eläintiheys Kuljetukset

PoultryStar® edut
•   Hyödyllisen suolistofloran nopea muodostuminen

•    Terveemmän suolistofloran muodostuminen antibioottihoidon 
jälkeen

•   Suolistotulehdusta aiheuttavien mikrobien väheneminen

•   Vähentää ulosteiden löysyyttä ja alustan kosteutta

•   Parantaa kasvua

•   Parantaa rehun hyötysuhdetta

•   Vähentää kuolleisuutta

•   Ei sivuvaikutuksia eikä varoaikaa

PoultryStarin® hyvä teho on todettu lukuisissa tieteelli-
sissä ja käytännön kokeissa
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... present in more than 100 countries worldwide!

•  Effect of dietary inclusion level of a multi-species 
probiotic on broiler performance and two biomarkers 
of their caecal ecology

  Animal Production Science, 55, 484–493, 
Mountzouris et al., 2014

•  A wire-flooring model for inducing lameness in 
broilers: Evaluation of probiotics as a prophylactic 
treatment.  
Poultry Science, 91: 870-883, Wideman et al., 2012

•  Evaluating the efficacy of an avian-specific probiotic 
to reduce the colonization of Campylobacter jejuni in 
broiler chickens
Poultry Science, 91: 1825–1832, Ghareeb et al., 
2012

•  Efficacy of multistrain direct-fed microbial and 
phytogenetic products in reducing necrotic enteritis 
in commercial broilers
Poultry Science, 88: 2075-2080, McReynolds et al., 
2009

•  Net effect of an acute phase response—Partial 
alleviation with probiotic supplementation
Poultry Science, 89: 28-23, Jiang et al., 2010 

•  Organic acids and/or compound with defined 
microorganisms to control Salmonella enterica 
serovar Enteritidis experimental infection in chickens
Brazilian Journal of Poultry Science, 9 (1): 69–73 
Sterzo et al., 2007

•  Effects of probiotic inclusion levels in broiler nutrition 
on growth performance, nutrient digestibility, plasma 
immunoglobulins, and cecal microflora composition
Poultry Science, 89: 58-67, Mountzouris et al., 
2010
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Approved Life
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BIOMIN has implemented the following standards:
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BIOMIN GmbH
Erber Campus 1, A-3131 Getzersdorf, Austria
Tel: +43 2782 803 0, e-Mail: office@biomin.net

BIOMIN America Inc
1842 Lockhill-Selma Rd., Suite 102, San Antonio
Texas 78213, U.S.A.
Tel: +1 210 342 9555, Fax: +1 210 342 9575
e-Mail: office.usa@biomin.net

BIOMIN Singapore Pte Ltd
3791 Jalan Bukit Merah #08-08, E-Centre@Redhil 
Singapore 159471
Tel: +65 6631 8008, Fax: +65 6275 4743
e-Mail: office.singapore@biomin.net

BIOMIN do Brasil Ltda
Estrada Prof Messias José Baptista, 2007, Bairro Itaperú
13432-700 - Caixa Postal 455, Piracicaba - SP, Brasil
Tel: +55 19 3415 9900, Fax: +55 19 3415 9900
e-Mail: sac.brazil@biomin.net


