
بیواسترس سی
پشتیبان شما 

در 
شرایط پر استرس
بازگشت سریع گله به وضعیت ایده آل پس از گذراندن دوران استرس

جلوگیري از افت تولید تخم مرغ، کاهش یا توقف رشد و کاهش اشتها در شرایط استرس

قابل استفاده به عنوان درمان حمایتی در بیماري هاي عفونی



موارد مصرف:

1) متعادل کننده وضعیت پرنده در شرایط نامساعد و استرس زاي محیطی مثل سرما 

و گرما، حمل و نقل و بیماري، واکسیناسیون و استرس هاي تغذیه اي که سبب 

عوارض زیر می گردد:

* کاهش تولید تخم مرغ

* کاهش و یا توقف رشد 

* کاهش اشتها

2) باالنس مجدد الکترولیت هاي نامتعادل شده در اثر عوامل مختلف

3) درمان پشتیبان در زمان وقوع بیماري هاي عفونی و غیر عفونی گله

میزان مصرف:

250 گرم در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی به صورت مداوم به مدت 3 تا 5 روز

بیو استرس سی چگونه عمل میکند؟

میزان کورتیکوسترون را کاهش میدهد و 

پاسخ هورمونی را مهار میکند.

با تحریک عملکرد کلیه ها تعادل آبی بهبود مییابد. 

 از ترشح الکترولیتها به درون مجاري ادراري و دفع آنها از 

بدن جلوگیري میکند و باعث بهبود عملکرد کلیه میگردد. 

 ترشح کورتیکوسترون از غدد فوق کلیه را کاهش میدهد.

کورتیکوسترون

Biostress C را می توان در تمامی گونه ها و نژادهاي تجاري طیور مصرف نمود.

غده آدرنال



آزمایش فارمی:
1)هدف از مطالعه:

هدف از این بررسی مشــــــــــــخص نمودن اثر بیواسترس سی بر شرایط بدنی جوجه گوشتی در مواجهه با افزایش دماي هوا و استرس دمایی در دوره 

پرورش است.

 2)طیور مورد آزمایش:

این آزمایش بر روي 29000 جوجه گوشـتی نژاد راس 308 انجام گرفت. جوجه ها در دو گروه و هر گروه شـامل 14500 دسـته بندي شـدند. پرنده ها 

در سالن مرغداري به ابعاد 12در 140 متر (1680 مترمربع) که به دو قسمت تقسـیم شده بود، نگهداري شدند. دو بخش سالن به گونه اي طراحی شد 

که هر بخش خط آبخوري مختص به خود را داشته باشد.

هر گروه آزمایش و کنترل شامل دو تکرار بود.

این بررسی در آگوست 2015 در سن 10 تا 25 روزگی جوجه ها، انجام گرفت.

3)طراحی آزمایش :

4)موارد مورد بررسی:

تعداد تلفات

میانگین وزن بدن در پایان هر هفته (30 پرنده از هر گروه انتخاب و توزین شدند). Ÿ

میزان آب مصرفی پرندگان Ÿ

میزان غذاي دریافتی پرندگان Ÿ

(H:L) نسبت هتروفیل به لنفوسیت Ÿ

سن پرندهگروه آزمایشگروه کنترل

10

25

0.41

0.53

0.39

0.62

جدول 2: نسبت هتروفیل به لنفوسیت در 10 و 25 روزگی از سن پرنده

هفته پرورش

1

2

3

4

5

6
کل

میانگین تعداد تلفات در هفته 2، 3 و 4 در هــر دو 
ـترین درجه حرارت  گروه (در دوره پرورش با بیشـــ

هوا)

گروه آزمایشگروه کنترل

گروه 1گروه 2 گروه 1گروه 2

70

58

41

54

45

40

307

55

54

45

50

45

46

256

65

80

62

69

61

42

380

70

90

70

65

59

41

395

151 67 جوجه >218

بیواسـترس سـی با دوز 250 گرم در هر 1000 لیتر آب آشـامیدنی 

به طور مداوم در دسترس طیور
10و11و12و13و14هیچ گونه دارویی استفاده نشد

20و21و22و23و24

آزمایش در روزهاي زیر از دوره پرورش انجام گرفتگروه کنترل (2 تکرار) گروه آزمایش (2 تکرار)

بیواسـترس سـی با دوز 250 گرم در هر 1000 لیتر آب آشـامیدنی 

به طور مداوم در دسترس طیور

جدول 1-تعداد تلفات پرندگان در هر هفته از پرورش

5)نتایج:

هیچ گونه دارویی استفاده نشد



نمودار1) وزن پرندگان در روزهاي مشخص از دوره پرورش (کیلوگرم)

نمودار 2) میزان آب دریافتی بین روز 4  و 30 (میانگین میزان مورد مصرف در گروه تست

 و کنترل) لیتر

 خالصه و نتیجه گیري:

1)در دوره پرورش در دماي باالي محیط، تلفات کمتري نسبت به گروه کنترل، در گروه آزمایش ثبت شد (67 جوجه).

2)وزن بدن پرندگان درگروه آزمایش، طی دوره پرورش در دماي باال و در انتهاي دوره بیشـــتر از گروه کنترل بود که می تواند 

(مثل آلکالوز تنفســــــی)از اثرات مثبت استفاده از بیواسترس سی باشد که اثرات دماي باالي هوا  را کاهش می دهد و امکان 

تطابق پرنده در شرایط استرس گرمایی را فراهم می آورد.

3)در دوره گرما، میزان دریافت آب آشــــــامیدنی و غذا در گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل بود که می تواند در نتیجه وجود 

روغن آنیسـه موجود در محصـول که تحریک کننده دستگاه گوارش است و نتایج مشــابه اسیدسیتریک دارد، باشد. این روغن 

می تواند میزان دریافت آب و غذا را در پرنده افزایش دهد.

4)در دوره دماي باالي هوا، نســــــبت هتروفیل به لنفوسیت که می تواند به عنوان شاخص استرس در پرندگان در نظر گرفته 

شود، در هر دو گروه تغییر نمود. در گروه آزمایش این نسـبت به میزان 0.12 تغییر نمود در حالی که این تغییر در گروه کنترل 

0.23 بود.
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