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Technikai adatlap 1 

PREFECT 
Szelektált savkeverék Fruktooligoszahariddal (FOS) kiegészítve minden állatfaj számára a 

gramnegatív baktériumokkal (  Szalmonella, E.Coli )  valamint   speciális  hatással a 
Closztrídiumokkal szemben.  

 
ÖSSZETÉTEL: 

A PREFECT  termék  hangyasav , ecetsav, propionsav, methylpropionsav tartósítóanyagok 
és frukto-oligoszaharid egy speciálisan módosított Vermikulit vivõanyagra  felvitt 
keveréke.   

 

TECHNIKAI  ADATOK: 

       Termék leírása barna, szúrós szagú granulátum  
       5% oldat pH-értéke 3,75 - 4,25 
       Ömleszett tömeg                     640 g/l 
       Tömörített tömeg                     756 g/l 
 

HATÁSMECHANIZMUS:   

A PREFECT hozamfokozóként hat. A bélrendszerben  a jelentõs mértékû pH csökkentés 
következtében a hasznos bélflóra számára (pl. tejsavbaktérium ) ideális körülményt biztosít.  
A béltraktus pH-értékének rohamos mértékû csökkentésével támogatja a kívánt mikroflóra 
(pl.tejsav) életkörülményeit. A Fructo-Oligosaccharid speciális energiaforrásként biztosítja a 
kívánt flóra optimális növekedését. Így már az elsõ életnapon lehetõvé teszi  az egészséges 
bél kialakulását. A speciális összetétel  lehetõvé teszi a Closztrídiumok elleni hatékony 
fellépést. A takarmány felvétele növekszik. 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT : 
     
      3 kg/t  malactakarmányban 35 kg élõsúlyig   2 kg/t  koca – és hízótakarmányban 
      3 kg/t  baromfihízlalásban /pulykaindító        2 kg/t  bfi.hízlalásban, pulyka és szülõpár tak-ban  
 

ELTARTHATÓSÁG  
      Száraz, hüvös, közvetlen napsugárzástól védett helyen, bontatlan vagy légmentesen    
      visszazárt  eredeti csomagolásban a PREFECT legalább 12 hónapig eltartható. 

CSOMAGOLÁS  
      Polietilén-betétes fehér papírzsákban,  25 kg nettó kiszerelésben 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 
       Gyermekektõl távol tartandó. Közvetlenül szemmel vagy  bõrrel való  érintkezés valamint  
       gõzeinek belélegzése elkerülendõ. Gépalkatrészekkel szemben a PREFECT nem korrozív  
       hatású. 
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PREFECT 
Szelektált savkeverék frukto-oligoszahariddal kiegé szítve minden állatfaj számára a 
gramnegatív baktériumokkal (  Szalmonella, E.Coli )  valamint   speciális  hatással a 

Closztrídimokkal szemben.  

 
 
A PH – ÉRTÉK CSÖKKENTÉSE  TÁMOGATJA A KÍVÁNATOS BÉL FLÓRÁT ÉS GÁTOLJA  A 
PATOGÉN CSÍRÁKAT 
A  szalmonellák és más Gram-neg. baktériumok  semleges környezetben -  7,0 pH értéknél - 
növekednek a legjobban. A PREFECT a béltraktusban gyors pH-érték csökkenéshez vezet. Így 
optimalizálja a kívánt mikroflóra életfeltéleleit.  
 
FRUCTO-OLIGOSACCHARID (FOS) A KÍVÁNATOS  MIKROFLÓRA  SPECIÁLIS 
ENERGIAFORRÁSA  
A FOS biztosítja és szavatolja  a kívánatos mikroflóra pozitív növekedését  (tejsavbaktériumok , 
bifidóbaktériumok)  és ezáltal gondoskodik ezek fejlõdésérõl és gátolja a gramnegatív 
baktériumokat. 
 
KÜLÖNLEGES, KLOSZTRÍDIUMOK ELLENI HATÁS  
A speciális savkeverék a klosztrídiumok ellen bizonyítottan hatékony. 
 
HATÁS A TELJES  BÉLTRAKTUSRA  
A speciálisan kialakított hordozóanyag  lehetõvé teszi a PREFECT lassú és hatékony  
mûködését. 
Ezért  

♦ kis felhasználási mennyiség (az egyes savakkal összehasonlítva) 
♦ hatás a takarmányban és a teljes emésztési  rendszerben 
♦ csekély savszag 
♦ jobb takarmány felvétel 
♦ jobb takarmány minõség (kevesebb raktári veszteség) 
♦ tápanyagok jobb hasznosítása  
♦ jobb növekedési mutatók 

 
KEVESEBB HASMENÉS – JOBB FEHÉRJEHASZNOSÍTÁS ÉS ENZI MAKTIVITÁS 
Különösen fiatal állatoknál alacsony a saját szervezet által termelt savak mennyisége. 
Hasmenés és rossz fehérjehasznosítás veszélyezteti  a nevelést és hízlást. 
A PREFECT ezen állatok számára (malacok, csibék) a zavartalan emésztéshez és magas 
teljesítményhez szükséges savakat  biztosítja. 
 
A PREFECT NEM ÉPÍT FEL REZISZTENCIÁT 
A savak használata során  rezisztencia felépítése nem volt kimutatható. 
 
MAGAS HÕMÉRSÉKLETEK ESETÉN IS NAGY STABILITÁS 
A PREFECT pelletálás és extrudálás során a magas hõmérséklettel szemben ellenálló. 
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