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OREGO-STIM
ترکیب:

اورگوس��تیم روغن بدست آمده از گیاه آویشن( )Oreganoمی باشد که حاوی ترکیبات طبیعی
فنلی است.
Thymolو  Carvacrolبیش��ترین درصد از ترکیبات فنلی موجود در اورگوس��تیم را تش��کیل
میدهند.

اثرات منحصر بفرد اورگوستیم:

پیشگیری از ابتالء به کوکسیدیوز
پیش��گیری از ابتالء به ورم روده مخصوصا ورم روده نکروتیک و کاهش ابتالء به اس��هال و
افزایش سالمت روده
بهبود رشد و کاهش ضریب تبدیل (محرک رشد)
بهبود خوش خوراکی و افزایش اشتها
افزایش رشد پرزهای روده جهت جذب بیشتر مواد مغذی
محافظت بیشتر از طیور در شرایط بروز استرس
کاهش تلفات
نگهداری سطح ایمنی در وضعیت مطلوب
کاهش آمونیاک بستر
بهبود ضریب تبدیل مرغهای تخمگذار
افزایش تولید تخم مرغ
کاهش تخم مرغ شکسته ،کثیف و نامرغوب

مکانیسم اثر:

 )1اثرضد کوکس�یدیوز به واس�طه اختالل در چرخه تولیدمثلی و تکاملی انگل
کوکسیدیا:

ترکیبات فنلی موجود در اورگوستیم سرعت تکثیر و جدا شدن آنتروسیت ها (سلولهای جدار روده)
را به داخل روده تقریبا دو برابر می کنند به این ترتیب انگل کوکسیدیا فرصت کافی جهت تکمیل
چرخه خود در داخل آنتروسیتها را ندارد و قبل از تکمیل چرخه به همراه سلول آنتروسیت از
جدار روده کنده ش��ده به همراه مدفوع دفع می ش��ود که در نتیجه از نفوذ انگل کوکسیدیا به

الیههای زیرین و عمقی جدار روده ممانعت به عمل آمده از ابتال به کوکسیدیوز جلوگیری می شود.

)2اثر ضد باکتریائی به واسطه تغییر در نفوذ پذیری غشاء سلولی باکتری:

Thymolو Carvacrolاز ترکیبات فنلی موجود در اورگوستیم هستند که با تاثیر روی پروتئین های
غش��اء س��لولی باکتریهای پاتوژن موجود در روده ،باعث افزایش نفوذ پذیری غشاءسلولی باکتری و
در نهایت انهدام سلول باکتری می شوند.اورگوستیم با این مکانیسم از رشد و تکثیر باکتریهای
پاتوژن (بیماریزای) روده که عمدتا ش��امل کلستریدیوم  ،سالمونال و ای کوالی می باشد؛ جلوگیری
می کند.

)3اثر طعم دهندگی خوراک:

فنلهای موجود در اورگوس��تیم باعث تحریک س��لولهای بویائی شده ،حس گرسنگی را تحریک
میکنند .یکی از اثرات تحریک حس گرسنگی افزایش ترشح بزاق وبهبود اشتها است .طی این
فرایند ترشح آنزیمهای گوارشی نیز افزایش یافته ،عمل هضم بهبود مییابد.

)4افزایش جذب:

افزایش سرعت تکثیر و کنده شدن آنتروسیت ها به همراه کاهش تعداد باکتریهای بیماریزای
روده و کنترل کوکسیدیوز ،موجب نازکتر شدن جدار روده  ،بلندتر شدن پرزهای روده و افزایش
میزان جذب می گردد.

 )5کنترل اسهال و کاهش رطوبت بستر:

اورگوستیم به واسطه اثر ضد کوکسیدیوزی و ضد باکتریائی باعث کاهش ابتال به ورم روده
و بطور خاص ورم روده نکروتیک ش��ده از ابتال به اس��هال و در نهایت از ایجاد بس��تر مرطوب
()Wet litterممانع��ت می کند  .یکی از اثرات کاهش رطوبت بس��تر ،کاهش آمونیاک س��النهای
پرورش و کاهش ابتالء به بیماریها و آزردگی های تنفسی است.

 )6محافظت بیشتر از طیور در شرایط استرس:

در مواقع بروز استرس بدلیل کاهش سطح ایمنی شرایط برای افزایش فعالیت باکتریهای بیماریزا
مهیا می شود .اورگوستیم بااثر ضد باکتریائی در چنین مواقعی از بروز عفونتهای رودهای پیشگیری
کرده ،محافظت بیشتری در مواقع بروز استرس ایجاد می کند.

نحوه استفاده:
 )1استفاده در کل دوره پرورش مرغ گوشتی  ،تخمگذار و مادر

 300گرم در تن دان مصرفی یا  300سی سی در  1000لیتر آب مصرفی
در ص��ورت بروز ش��رایط بحرانی(اس��ترس زا) 500 :گ��رم در هر تن دان
مصرفی یا  500سی سی در  1000لیتر آب مصرفی 1تا 2روز قبل از ایجاد
شرایط بحرانی تا 1تا  2روز بعد از آن.
ش��رایط بحرانی :ایجاد هرگونه اس��ترس اعم از استرس گرمائی  ،استرس
سرما،واکسیناس��یون،ابتال به بیماریها  ،حم��ل و نقل،تراکم باال،تغییر کیفی
جیره ...

 )2روش استفاده درآخردوره پرورش:

بدلیل وجود دوره منع مصرف برای آنتی بیوتیک ها و کوکسیدیواستاتهای
یونوفوره و شیمیایی از  6-5روز مانده به کشتار می توان اورگوستیم را
با آنتی بیوتیک های محرک رشد وکوکسیدیواستاتها جایگزین نموده با دوز
مصرف  300گرم در هرتن دان مصرفی یا  300سی سی در  1000لیتر آب
مصرفی استفاده نمود.
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 )3استفاده از اورگوستیم بعنوان کوکسیدیواستاتدربرنامههای: Rotation,Shuttle

از اورگوستیم می توان در برنامه های  Rotationو Shuttleبرای پیشگیری از ابتال به کوکسیدیوز
و کاهش خطر ایجاد مقاومت نسبت به سایر کوکسیدیو استاتها استفاده کرد.

دوره منع مصرف:
چون اورگوستیم جذب روده ای ندارد ،دوره منع مصرف نداشته ،باقی مانده در گوشت ایجاد
نمیکند.

آیا اورگوستیم را می توان با سایر کوسیدیو استاتها جایگزین کرد؟

اورگوس��تیم را به راحتی میتوان با کوکس��یدیو اس��تاتها از جمله سالینومایس��ین  ،موننسین ،
ناراس��ین  ،آمپرولی��وم و تولترازوری��ل و  ...جایگزی��ن نمود اورگوس��تیم روی تمامی گونههای
 Eimeriaاثر ضد کوکسیدیائی دارد.
همچنین اورگوستیم با باسیتراسین(،)BMDآویالمایسین و سایر آنتی بیوتیک های مورد استفاده
جه��ت کنترل ورم روده و آنتی بیوتیک های محرک رش��د قابل جایگزینی اس��ت .در این راس��تا
شدت اثر ضد باکتریائی اورگوستیم روی باکتری های عفونت زای روده ای به شرح زیر است:

Enterococcus
Campylobacter >Clostridium perferingens>Salmonella>E.coli > Stereptococcus
Staphylococcus

مقاومت داروئی:
مقاوم��ت داروئی نس��بت به اورگوس��تیم ایجاد نمی ش��ود چرا که مکانیس��م اثر ض��د باکتریائی
اورگوستیم بواسطه اثر مهاری ترکیبات فنلی روی پروتئین های غشاء سلول باکتری اعمال میشود
که این مکانیسم با اثر مهاری از طریق مهار انتقال کروموزمی متفاوت است.

بسته بندی:

کارتن های  25کیلوگرمی و بطری های  1لیتری
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