
 

 

 

  (VitaPro)ویتاپرو

 تقویت کننده سیستم ایمنی طیور 

Poultry Immunoenhancer 

 سیستم ایمنی و عملکرد آن

ها  دستگاه ایمنی بخشی از بدن است که وظیفه شناسایی سلول

خطر کردن  بیگانه و از بین بردن یا بیهای خودی از  و مولکول

دارای  سایر حیوانات بدن طیور مانند ها را برعهده دارد. آن

مجموعه عوامل دفاعی بسیار قوی در مقابل تهاجم عوامل 

های غشا -2پوست  -1این عوامل شامل  خارجی است.

 می باشد.دستگاه دفاعی بدن  -3موکوسی 

  (Immunosupression)سیستم ایمنی افت

های پرورش طیور زه یکی از شایع ترین مشکالت فارمامرو

افت ایمنی است این عارضه در همه جای جهان مشاهده شده 

 ت اقتصادی چشمگیری به صنعت طیور وارد می کند.اوخسار
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 های کلینیکی نداردنشانهکه است  یسیستم ایمنی سندروم افت

 .شودبا این عالئم مشاهده می ولی

 

 سیستم ایمنی  افت عالئم

 یکنواختی کاهش عملکرد ضعیف

 افزایش ضریب تبدیل غذایی وزن بدن کم

 افزایش مرگ ومیر مکرر یناسیوننیاز به واکس

 های لمفوئیدیتحلیل ارگان های باکتریایی ثانویهعفونت

 

 های گوشتیفت ایمنی در پرندگان به ویژه گلهمهمترین عوامل سندروم ا

 های محیطیاسترس

 بستر مرطوب

 تراکم باالی گله

 تغذیه ضعیف

 رطوبت نسبی کم

 و خاک اضافی گرد

 فضای آبخوری و دانخوری کمتر از مقدار بهینه

 کم خونی ویروسی پرندگان و مارک ،عفونت، ودار مانند گامبورعوامل واگیرو  مایکوتوکسین

 

  

 

 

126-11797964-61تلفن:    

  617، واحد 3دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس شرقی، مجتمع تجاری اداری آیریک سنتر جنوبی، طبقه  



 

 

 

 عوامل تغذیه ای موثر بر سیستم ایمنی

بسیاری از مواد مغذی می توانند بر سیستم ایمنی موثر باشند. 

و عناصر سلنیم  A,E,Cتوان به ویتامین های  از این جمله می

 وکرم اشاره نمود. 

به عنوان مثال سطوح کافی و مطمئن این عناصر و ویتامین ها 

های خاص مانند واکسن توانند پاسخ ایمنی را به آنتی ژنمی

ها افزایش دهند. همچنین تاثیر سطوح مختلف ها یا ویروس

های آمینه مانند متیونین، ترئونین و آرژنین بر عملکرد اسید

  0های زیادی مشاهده شده استسیستم ایمنی در پژوهش
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غیر از مواد مغذی ذکر شده برخی گیاهان داروئی به 

و عصاره آنها بر تقویت سیستم ایمنی تاثیر فوق العاده 

توان به گیاهان زیر اشاره  دارند. به عنوان مثال می

 نمود.

Rosmarinus officinalis, Allium 

sativum ,Echinacea spp, Mentha 

longifolia, Cinnamomum verum, 

Curcuma longa, Thymus vulgaris 

 

-یوتیک مانند ماناندر کنار این مواد گیاهی انواع پریب

ها و فروکتو الیگو ، بتا گلوکانهااولیگوساکاریدها 

بر سالمتی پرندگان و تقویت سیستم ها، ساکارید

  ایمنی آنها موثر شناخته شده اند.
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  :و تاثیر آن بر سیستم ایمنی پروویتا

مجموعه ای است از عوامل موثر و تقویت  پروویتا

و عنصر  A,E,Cامین های تکننده سیستم ایمنی شامل وی

 سلنیم به همراه برخی گیاهان داروئی خاص. 

این مجموعه عوامل با تقویت سیستم ایمنی به پرنده 

هاجم ویروسی و کمک می کند تا در مقابل عوامل م

های محیطی به نحو کامل تری باکتریایی و استرس

 مقاومت نماید. 

به این ترتیب درگیری و ابتال به بیماری همچنین تلفات 

  چشمگیری کاهش می یابد.به نحو 
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: ترکیبات مواد تشکیل دهنده 

،  A ،E،Cهای گیاهی ویژه، ویتامین

 سلنیوم آلی و آنتی اکسیدان 

: تقویت سیستم ایمنی موارد مصرف

در برابر عوامل ویروسی و طیور 

 باکتریایی

  گرمکیلو 10: کیسه بسته بندی

 

 

 گرم کیلو 01: وزن خالص

 

 آنــالیــــز

 واحد مقدار ماده مغذی

 Kcal/kg 0111 انرژی قابل متابولیسم

 % 01 خامپروتئین 

 % 9 کلسیم

 % 73/1 فسفر 

 C 09311 Mg/kg ویتامین

 A  0111111 IU/kg ویتامین

 E  01111 IU/kg ویتامین

 Mg/kg 5111 آنتی اکسیدان

 تن خوراکهر در  کیلوگرم 6 روزگی 31- 6 جوجه گوشتی و بوقلمون 

 خوراککیلو گرم در هر تن  4/1 روزگی به بعد 31 جوجه گوشتی و بوقلمون

 خوراککیلوگرم در هر تن  4/1   مرغ تخمگذار

 خوراککیلوگرم در هر تن 4/1  مادر مرغ
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