
 

БІОСЕВЕН® 
ПРОБІОТИЧНА КОРМОВА ДОБАВКА 

ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ ТВАРИН І ПТИЦІ 
 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

(промисловий сектор) 

ОПИС: однорідний порошок від світло-жовтого до жовтого кольору зі специфічним 

кисломолочним запахом. 
 

ФАСУВАННЯ: багатошарові паперові мішки з поліетиленовими вкладками 1 кг, 5 кг, 10 кг. 
 

СКЛАД:  

 мікроорганізми пробіотичної дії не менше 1х1010 КУО/кг: Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus 

fermentum, Lactobacillus rhamnosus,  Bifidobacterium bifidum, Enterococcus faecium  

 сироватка молочна суха  
 

ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ: 

 нормалізує склад і фізіологічні функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту 

с.-г. тварин і птиці 

 забезпечує антагонізм до патогенних мікроорганізмів 

 формує нормальну кишкову мікрофлору у  новонароджених тварин  

 нормалізує обмін речовин 

 проявляє профілактичну ефективність при патології травного каналу 

 виявляє імуномодулюючу  і антистресову активність 

 проявляє гепатопротекторні властивості  
 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ 

Вид тварин 
Спосіб 

застосування 

Дозування/добу 

(у залежності від 

віку тварин) 

Групове 

застосування 

 

Велика 

рогата 

худоба 

телята з кормом або 

водою 

2-8 г/гол 
- 

корови, бики 12-25 г/гол 

Свині 

поросята 
з кормом або 

водою 

1,5-2,0 г/гол 2,5 кг/т корму 

кнури, 

свиноматки 
0,1 г/кг маси тіла 3 кг/т корму 

Птиця 
яйценосна з кормом або 

водою 

0,1-0,3 г/кг маси 

тіла 
1-2 кг/т корму 

бройлери 

Кролі 
усі вікові 

групи 

з кормом або 

водою 

0,1-0,2 г/кг маси 

тіла 
- 

 

 



Кормова добавка може бути призначена одночасно з антибіотиками, кокцидіостатиками і 

антигельмінтиками та після їх застосування для відновлення нормальної мікрофлори в 

органах травлення усіх видів сільськогосподарських тварин.  

Оптимальний результат при постійному застосуванні. 
 

ПРОТИПОКАЗАННЯ   

Відсутні.  
 

ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ  

Не потрібен (не обмежує забій тварин та птиці під час застосування кормової добавки).  
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Кормову добавку не слід додавати в гарячий корм або хлоровану воду, оскільки  вона 

містить живі бактерії.  
 

Дата виготовлення (використати до): вказано на упаковці. 

Строк  придатності – 12 місяців від дати виготовлення. 

Номер партії виробництва: вказано на упаковці. 

Умови зберігання: зберігати  в  пакуванні  виробника  за  температури  від  20С до 120С. 
 

Тільки для ветеринарного застосування! 
 

ТУ У 15.7-30165603-019:2010 

Посвідчення про державну реєстрацію: № АВ-06682-04-16 
 

Виробник: ПП «БТУ-Центр», Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин,                                     

вул. Будівельників, 35 

тел./факс (04343) 6-87-09, 6-96-61 
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