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CIBUZZ 
unikalny probiotyk zwierzęcy

CIBUZZ - OPIS PRODUKTU
Oczekuje się, że globalny popyt na drób wzrośnie o około 39% do 2030 roku, a na mleko o 34% tylko do 2024 
r. W związku z rosnącym popytem należy podjąć środki w celu zapewnienia odpowiedniej podaży. Zarządzanie 
i utrzymanie zwierząt gospodarskich napotyka pewne wyzwania w zakresie utrzymania zdrowia i żywienia zwierząt. 
Nauka otworzyła nowe kanały poprawy opieki zdrowotnej nad zwierzętami i wydajności zwierząt gospodarskich.

Cibuzz jest unikalnym probiotykiem zwierzęcym opracowanym na potrzeby różnych zwierząt gospodarskich. 
Probiotyki Cibuzz poprawiają stan zdrowia i ogólną odporność zwierząt co znacząco zmniejsza potrzebę stosowania 
antybiotyków i poprawia wzrost zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa.

Według badań wieprzowina jest najczęściej spożywanym mięsem na świecie, a następnie wołowina, drób 
i baranina. Dzięki tym statystykom staje się ważne, aby hodowcy hodowali zdrowe zwierzęta bez uszczerbku dla 
wydajności produkcji zwierzęcej. Cibuzz to specjalnie zbudowany probiotyk z wieloma szczepami, który zawiera 
żywe i naturalnie występujące drobnoustroje. Mikroby te należą do kategorii GRAS (ogólnie uznanej za bezpieczną) 
i działają na zasadzie wykluczenia konkurencyjnego, ograniczając w ten sposób rozprzestrzenianie się szkodliwych 
patogenów.

ZALETY Z ZASTOSOWANIA CIBUZZ:
• Pomaga w absorpcji tłuszczów, białek i węglowodanów
• Poprawia współczynnik konwersji paszy (FCR) zwierząt
• Uzupełnia równowagę mikroflory w jelicie
• Zapobiega kolonizacji bakterii chorobotwórczych w jelitach
• Zapobiega niszczeniu flory jelitowej spowodowanej leczeniem antybiotykowym, chorobami lub niewłaściwą 

dietą 

CIBUZZ ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ BYDŁA 
POPRZEZ:

• Zwiększenie wydajności produkcji mleka 
i zawartości tłuszczu u bydła w okresie laktacji.

• Pomaga w kolonizacji przewodu pokarmowego 
u młodych cieląt.
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CIBUZZ ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ HODOWLI 
DROBIU POPRZEZ:

• Zwiększenie ilości wyklutych piskląt z jaj 
• Zwieszenie tworzenia grubych skorupek w jajach
• Pomaga w przyswajalności aminokwasów przez 

jelita 

CIBUZZ POPRAWIA WYDAJNOŚĆ HODOWLI 
TRZODY CHLEWNEJ POPRZEZ:

• Zwiększenie średniego dziennego przyrostu masy 
u świń

• Stymulowanie odporności u prosiąt i zapobieganie 
chorobom i złemu trawieniu

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat Cibuzz!

http://biotechwater.pl/wp-content/uploads/2019/12/CIBUZZ-1.pdf

