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DAHA DÜŞÜK MALİYETLE
DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE
DAHA FAZLA YUMURTA İÇİN
AGRALYX
Yumurta tavukları için geliştirilmiş
özel bir üründür.
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YUMURTA KABUK KALİTESİ

YUMURTA KABUK KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yumurta; yüksek biyolojik değerli ve eşsiz protein yapısıyla harika bir besin kaynağıdır. 
Tüketiciler bütün gıda maddelerinde olduğu gibi yumurtada da görünüm, şekil, renk, kabuk 
ve iç kalite gibi özelliklerde belli standartlar beklerler. Ticari yumurta işletmeleri için çatlak 
ve kirli yumurta sayısındaki azalma, tüketici beklentilerini karşılayan satılabilir yumurta 
sayısında artma demektir. 

Yumurta üreticisi için düşük kabuk kalitesi, yüksek seviyede gizli masraf ve ekonomi 
kayıptır.

Kabuk kalitesini etkileyen birçok faktör vardır. Sürüler uygun rasyonlarla beslenir ve uygun 
kümes şartlarında bulundurulursa, yumurta kabuk kalitesi de iyi olur.

• Sıvı dışkı

• Kirli yumurta oranında artış

• Çatlak ve gizli çatlak

   yumurta sayısında artış

• Yumurta veriminde düşüş

• Sağlık problemlerinde artış

• Yüksek FCR

• Ekonomik Kayıp

YEMDEN YARARLANMADAKİ YETERSİZLİK

SONUÇ ANLAMI

Modern yumurtacı tavukların genetik potansiyeli çok yüksektir. Sürü yem veya bakım 
koşullarına bağlı olarak stres altına girerse, sindirim sistemi ve yemden yararlanma bundan 
olumsuz etkilenir.

• Yaş

• D Vitamini

• C Vitamin

• Kalsiyum

• Fosfor

• Magnezyum

• Çinko

• Mangan

• Bakır

• Stres

• Yemin Elektrolit Dengesi

YUMURTA



• Gastrik sekresyonun stimülasyonu (Endojen sekresyonunun artması),
   pankreatik ve hepatik sekresyonun artması.
• Bağırsak mikroflorasının regülasyonu, dış kaynaklı patojenlere karşı gut florasının optimizasyonu.
• Enerji ve proteinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için besin fermantasyonunun optimize edilmesi.
• Uçucu yağ asitleri üretiminin artışı ve geliştirilmesi
• Bağırsakların yapısal ve onarımı, epitel hücrelerin onarımı ve proliferasyonu.

AGRALYX,
Salmonella kontrolü sağlar.

HEDEFTE SALINIM

ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE

ORGANİK
ASİTLER Sadece normal doz x10

Daha komplex hücre zarı

BUTİRİK ASİT

G-
BAKTERİ

G+
BAKTERİ

Yüksek teknolojik kaplama & spray-soğutma

tekniği.

Sodyum butirat bitkisel yağ matriksinde

enkapsüle edilmiş.

Aktif bileşenlerin sindirim sisteminde salınımı.
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•

•

Hedefte salınım

1 2 3

AGRALYX’İN ETKİ MEKANİZMASI

SİNDİRİM SİSTEMİNE İLİŞKİN



• Bağırsakta bariyer fonksiyonunun geliştirilmesi
• İmmunglobulin seviyelerinin yükseltilmesi
• Limfotik bağışıklık fonksiyonun yükseltilmesi

ETKİLİ SALMONELLA KONTROLÜ

İMMUN HÜCRELERİN
AKTİVASYONU

Katalitik Enzimler

İmmunosupportive Etki

Oksidasyonun Önlenmesi

Serbest
Radikaller

SAFRA

İDRAR

Yem ve suda
patojenlerin
baskılanması

Hijyenik Etki

İntestinal
Salmonella kontrolü
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• Serbest radikallerin toplanması ve vücuttan atılması
• Hücre fonksiyon ve metabolik prosesi korumak için yağ ve hücresel oksidasyonun azaltılması
• Karaciğer hastalıkları ve yağ birikimine karşın koruma
• Fizyolojik stresin olumsuz etkilerinin azaltılması
• Hücre metabolizması ve hücresel biyolojik fonksiyonların geliştirilmesi

ANTİ - OKSİDANA İLİŞKİN

İMMUN SİSTEM STİMÜLASYONU



Kaplanmış sodyum butirat, Organik mineraller, Enzimler

BİTKİSEL EKSTRAKTLAR
agraLYX’İN İÇERİĞİ

Bağırsak enzim sekresyonunu stimüle eder; sindirimi geliştirir.

Enerji kullanımını ve kalın bağırsak fermantasyonunu geliştirir.

Anti-oksidan ve karaciğer koruma aktivitesi yoluyla karaciğer sorunlarını azaltır.

Bağırsak florasını geliştirir, daha sağlıklı bağırsak bütünlüğü sağlar.

Besinlerin emilim yüzeyini artırır.

Bağırsak immun fonksiyonlarını sıfırladığı gibi yem maliyetini de düşürür.

Artan verimlilik ve gelişen sağlık durumu ile kararlılığı artırır.
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agraLYX’İN FAYDALARI
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agraLYX’İN FAYDALARI



KULLANIM

AGRALYX / ton

1 kg

PARANIZI KATLAYAN
MÜKEMMEL ÜRÜNLER

AGRASYA ürünleri hayvan besleme performansını en yüksek düzeyde tutarak ve hastalıklardan
korunmalarını sağlayarak giderlerinizi azaltır, karlılığınızı artırır.

YARARLARI VE ÜSTÜNLÜĞÜ
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Yüksek matrix değerlerine sahiptir, maliyeti düşürür, karlılığı ARTIRIR.

Yumurta verimini artırır, kabuk kalitesini İYİLEŞTİRİR.

Çatlak ve gizli çatlak yumurta oranını AZALTIR.

Kirli yumurta oranını AZALTIR.

Sağlık sorunları riskini AZALTIR.

MG ve salmonella riskini AZALTIR.


