
Naturally ahead

Biotronic ® Top3
Triple action for improved performance!

פריצת דרך  -מגביר חדירות ממברנות

בביצועי גידול בעלי חיים

3טופ ביוטרוניק

פעולה משולשת לשיפור ביצועים



אתגרים בגידול בעלי חיים

רמת יצרנות גבוהה•

מוצרי מזון איכותיים•

תנאי זיהום חיידקי  •

סטרפטוקוקוס, קלוסטרידיה, קולי, סלמונלה

מזון מים סביבה מערכת העיכול



אנטיביוטיקה

משמידה אוכלוסיית חיידקים מועילה

אין השפעה על היגיינת המזון

חיידקים עמידים לתרופות

אנטיביוטיקה מול מוצרים טבעיים

מוצרים טבעיים

 נפוציםחיידקים הפחתת של נטל

שיפור הנעכלות

...מוצרים טבעיים כתחליף לאנטיביוטיקה



החמצה

…היגיינת המזון ובריאות מערכת העיכול משתפרת

מחמיצים כתוספי תזונה

 מפחיתיםpHוכושר התרסה

 במזון ובמערכת  פתוגניםמפחיתים

העיכול

מעודדים גידול



הגדלת היעילות

איך ניתן לשפר יעילותן של חומצות אורגניות?

!פיטוכימיכליםעל ידי שילובן עם 

פיטוכימיכלים חומצות אורגניות



פיטוכימיקליםהגדרה 

מתייחס  ( Phytochemical)פיטוכימיקלהמונח  

על ידי צמחים שיש להם המיוצרות לתרכובות 

.מניעהאו תכונות הגנה 

,  קטניות, ירקות, בפירותמצויים פיטוכימיקלים

דגנים וצמחים אחרים

:  פיטוכימיקלים1,000יותר מ יש 

 סולפידים: אוקסידנטיםאנטיallyl ,פוליפנולים, קרוטנואידים

אליצין:אנטיבקטריאלים ,cinnamaldehydeאלדהיד  )סינמאלדהיד

( הקינמון

 (פולי סויה)איזופלבונים: הורמונלייםפעולה



שיפור יעילות של המוצר

מוצרים יחידים

תערובת של חומצות  

ופיטוכימיכלים, אורגניות

,  תערובת של חומצות אורגניות

ומגבירי חדירות  פיטוכימיכלים

ממברנות



PERMEABILIZERS הגדרה מגבירי חדירות ממברנות

PERMEABILIZERSממברנותחדירותמגביריהגדרה

גראםחיידקיםשל(ממברנה)החיצוניהקרוםאתמחלישים

שליליים

 לתאי  לחדור מיקרוביאליםמקילים על חומרים אנטי

.חיידקים



PERMEABILIZERS מגבירי חדירות ממברנות

: בשימוש
 ביופילם, עמידות חיידקים לתרופותכנגדbiofilms  ,

 חיטוי / לשפר את האפקטיביות של חומרי ניקוי כדי  /

אנטיביוטיקה



מבנה החיידק

גראםחיידקים קרום חיצוני של 

מכילים שכבת  שליליים 

lipopolysaccharide  מה שהופך

: את החיידקים עמידים ל

  אנטיביוטיקה הידרופובית

חומרי ניקוי

מלחי מרה

אנזימי עיכול



BIOTRONIC® ביוטרוניקקו מוצרים 

חומרים פעילים

Biomin® Per4izerפרפורייזר

פיטוכימיקלים

חומצות אורגניות

נשא שחרור איטי

Biotronic® Top3 טופביוטרוניק



של חומצות אורגניות  אנטימיקרוביאליתהשפעה 

בודדות נגד סלמונלה



של חומצות אורגניות  אנטימיקרוביאליתהשפעה 

קוליאשריכיהבודדות נגד 



PHYTOCHEMICAL פיטוכימיקלים

נשא שחרור איטי רצוף



CINNAMALDEHYDE אלדהיד הקינמון

Cinnamaldehyde אלדהיד הקינמון

לקינמון את הטעם שנותנת תרכובת אורגנית 

טבעי המולקולה נמצאת באופן . והריח שלו

בקליפת עצי קינמון ומינים אחרים של  

Cinnamomum הסוג 

בחלוקת  תפקיד חיוני ממלא Cinnamaldehydeאלדהיד הקינמון 

  .של חיידקים מזיקיםהתא ומפחית התרבותם 



( חיידקים)פרוקריוטיםחלוקת תאים 

Nature Reviews. 
Molecular cell biology

Cinnamaldehyde אלדהיד הקינמון

FtsZמעכב חלבון 
והרכבת  GTPaseופעילות

לא החיידקים . -Zטבעת

!מתחלקים
FtsZ = filamentation temperature
sensitive protein-Z 
GTPase = guanosine 5-triphosphate

Domadia et al., 2007



מגביר חדירות ממברנה

נשא שחרור איטי רצוף



BIOMIN® PERMIBILIZER החדשנות

בפיתוח 
Biomin® Permibilizer 

של ממברנת  חדשני וייחודי המגביר חדירות חומר הוא 

לשפר את המרכיב החדשני פותח במיוחד כדי . החיידקים

האורגניות של החומצות האנטימיקרוביאליתההשפעה 

חיידקים פתוגנייםכנגד וופיטוכימיקלים

.1Permibilizer  מחליש ממברנה

.שלילייםגראםחיצונית של חיידקים 
.2Permibilizer  מסייע בכניסת

לתא ופיטוכימיקליםחומצות אורגניות 

.החיידק

גורם לפגיעה קטלנית בחיידק3.



PERMIBILIZERי הוספת "עמיקרוביאליתשיפור הפעילות האנטי 



תערובת חומצות אורגניות

Biomin® Permibilizer

פיטוכימיקל

נשא שחרור איטי רצוף

נשא שחרור איטי רצוף



סיכום ניסויים בעופות 

3%+ביקורת שלילית משקל גוף מול 

4%+מול ביקורת שלילית תוספת משקל יומי ממוצע 

3%-ביקורת שלילית ניצולת מזון מול 

1.6%+ביקורת שלילית שיעור הטלה מול 

1.3%+ביקורת שלילית משקל ביצים מול 

1.2%+ביקורת שלילית מספר ביצים מול 



צרפת, לול מסחרי-ניסוי במטילות 

:תכנית הניסוי
תרנגולות  504: עופות

מטילות לטיפול252-טיפולים2

תרנגולות36חזרות כל אחת 14

:טיפולים

תערובת סטנדרטית: קבוצת ביקורת

®Biotronicקבוצת טיפול  Top3 –  תערובת

בתוספת  סטנדרט 

 Biotronic® Top3ג לטונה "ק1

40-70משך הניסוי  בין הגילים שבוע 



 Results

LAYERS TRIAL

COMMERCIAL TRIAL, FRANCE

Negative 

control

Biotronic® 

Top3

Δ, %

No. animals n = 252 n = 252

Laying rate, % 86.9 87.9 +1.2

Cumulative eggs/HH 187.1 189.6 +1.3

Average egg weight, g 66.5 66.6 +0.2

Cumulative eggs mass/HH, kg 12.056 12.195 +1.1

Daily feed consumption (g/d/HD) 118.8 120.0 +1.0

Cumulative feed intake (kg/HH) 25.544 25.880 +1.3

Feed conversion ratio 2.12 2.12 /



RECOVERY OF BIOTRONIC® TOP3 
(90°C)
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COMPATIBILITY OF BIOTRONIC® TOP3 
WITH PROBIOTICS
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Woche 1 Woche 2 Woche 4 Woche 8 Woche 12

PoultryStar® PoultryStar® + Biotronic® Top3

Week 1 Week 2 week 4 week 8       week 12



3טופ®ביוטרוניקאיך 

עובד עם סוגי 

אנטיביוטיקה שונים



כלורטטרהציקלין
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קוליסטין
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Colistin Colistin + Biotronic® Top3



מסקנות

אין השפעה שלילית כעל  3טופ®לביוטרוניק

אנטיביוטיקה

יש השפעה נוספת עם סוגי  3טופ® לביוטרוניק

על חיידקים מסוימיםמסוימים אנטיביוטיקה 

אין השפעה על מינון  3טופ®בביוטרוניקשימוש ל

מומלץ של אנטיביוטיקה  



In vivo trials

TRIAL RESULTS IN

POULTRY



פאריאבהניסוי בפטמים אוניברסיטה פדרלית 

Federal University of Paraiba (Brazil)ברזיל 

Δ, % קבוצת ביקורת קבוצת טיפול תוצאות

n=150 n=150 מספר עופות

5 2630a 2756b ('ג)משקל גוף  סופי 

5 61.6a 64.7b תוספת משקל ביום  
('ג)

3 4453 4585 ('ג)צריכת מזון 

3 1.89 1.85 ניצולת מזון

4 331a 353b *אינדקס   אירופי 

תוצאות

*European Production Efficiency Factor (EPEF) =   Liveability (%) x Live weight (kg) / Age (d) / FCR x 100
a, b means with different superscripts differ significantly (P<0.05)



ביוטרוניקלתערובת 3טופביוטרוניקהשוואה 

pHסלקוטופ למים ומתחרה 

חסרונות יתרונות מחיר לעוף  
 ₪

הרכב מוצר

אינו מחטא מים שילוב יעיל  

שחרור ביותר

איטי לאורך  

י נשא"המעי ע

0.105 AF+PA+FA+AA 
P4rizer+

Cinamaldehyd

3טופ ביוטרוניק

לתערובת

מחיר גבוה יחסית  

לתערובת כשניתן  

רצוף

שילוב יעיל  

ביותר מחטא  

מים ומנקה  

צנרת

0.206 PA+FA+AF+AA 
P4rizer+

טופ למיםביוטרוניק

חומצות 70%

-שילוב פחות יעיל

תועלת/עלות

רק במתן  
רצוף

0.24 FA+AA+AF Selko pH
חומצות % 42.9

PA- פרופיוניתחומצה 

AA- אצטיתחומצה 

AF- אמוניום פורמט

FA- פורמיתחומצה 



תודה

3טופביוטרוניק

פעולה משולשת  

לשיפור ביצועים


