
 ضد کوکسیدیوز و بهبود دهنده عملکرد گوارش

 

 پودر مخلوط در دان
 

 

 

 سیر و بلوط آنوآ، آرتمیزیا

 

 آن دنبال به و آیمریا رشد از ممانعت موجب ترکیب این. است سیر و آرتمیزیا بلوط، فعال اجزای از متشکل گیاهی صد در صد محصول فیت کوکسی

 انگل تکثیر چرخه از ممانعت سبب آیمریا اسپوروالسیون مرحله کاهش با بلوط در موجود موثره ماده تانن. گردد می گوارش دستگاه محیط بهبود سبب

. گردد می انگل سلولی دیواره تشکیل و اسپوروالسیون مهار سبب اکسیداتیو های استرس القا طریق از آرتمیزیا گیاه در موجود آرتمیزینین. شود می

 میکروبی ضد خواص داشتن با سیستئین آلیل تین، دی سولفید، آلیل دی آجوان، آلینین، آلیسین، قبیل از سیر در موجود دار گوگرد ترکیبات همچنین

 .شوند می میکروبی های عفونت از ناشی منفی اثرات حذف موجب و کرده جلوگیری انگل تکثیر از گسترده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوکسیدیوز بیماری از پیشگیری به کمک

 آیمریا های انگل تکثیر و رشد مهار

 ایمنی سیستم تقویت

 گله داشتن نگه سالم و یکنواخت

 خوراک بازده افزایش

 رشد محرک

 گوارش دستگاه عملکرد و محیط بهبود

   ترکیبات

   موارد مصرف

   مکانیسم اثر

   مقدار و روش مصرف

 خوراک تن در کیلوگرم 1 تا 5/0

 گرم به ازای هر راس دام( 5تا  3)

 
   بسته بندی

 کیلوگرمی 55 و 10 های پاکت

COCCI PHYT 
 

Premix 
 

بنیان( دانش) پارس دام ماکیان شرکت  

1556557551 پستی کد توحید، تهران،  

77576530-31: تلفن  

www.makiandampars.com 
 



  

 

 

 

A  وB حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنی دار بین گروه ه ها می باشد :(p<0.05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمارش میانگین

 در وسیستوا

 گرم مدفوع

میانگین 

امتیاز 

 ضایعات

 تلفات %
ضریب تبدیل 

 خوراک

 میانگین وزن
 

 سن )روز(

 ها گروه 2 7 22 42 42 53 24

52/265 A 5/1 3 62/5 A 5112A
 کوکسی فیت 11/23 112 5/532 5/343 2/231 1243 

22/222 A 2/4 3 22/5 A 5414B
 موننسین 2/22 113 6/521 2/221 2/224 1352 

12614 B 2/5 14 15/5 B 1221B 1545 2/216 5/222 341 121 2/26 
چالش یافته و 

 بدون درمان

4 4 4 26/5 A 5512A 1225 2/116 2/252 316 121 2/26 
بدون چالش و 

 درمان بدون

بنیان( دانش) پارس دام ماکیان شرکت  

1556557551 پستی کد توحید، تهران،  

77576530-31: تلفن  

www.makiandampars.com 
 

 آزمایش فارمی

ده است. نتایج شده  برای محصول کوکسی فیت در مقایسه با آنتی بیوتیک موننسین در جدول زیر نشان داده شنتایج مربوط به مطالعات فارمی انجام 

با موننسین بوده و میانگین وزن پرنده ها در گروه درمان شده با کوکسی فیت در پایان  فیت قابل مقایسه اثرات  محصول کوکسی حاصل نشان می دهد

 سایر گروه های چالش یافته با انگل آیمریا بوده است. دوره بطور معنی داری بیشتر از 

 تداخالت

 دوره پرهیز از مصرف

 تاریخ انقضا

 شرایط نگهداری

 .ندارد دارویی تداخل گونه هیچ

 

 ندارد

 دو سال پس از تولید

 سانتی گراد نگهداری شود. درجه 55 دمای در  و خشک جای در




