
Salkil 

A Salkil egy különleges hordozóanyagra felvitt szerves savkeverék, amely a 
takarmányban és az emésztőrendszerben előforduló enteropatogén baktériumokkal 

szembeni védelemre szolgál. 

Az egészséges bélflórát természetes úton támogatja. 



Salkil 
Közömbösített folyékony savak kombinációja (hangyasav és propionsav), mely egy különleges 

hordozóagyagon van, granulált formában. 

Az egyedülálló hordozóanyagnak a következő előnyei vannak: 

Csökkenti a takarmány fertőzöttségét és megelőzi az újrafertőződést. 

Védi a baromfiak emésztőrendszerét az enteropatogén fertőződésekkel szemben, függetlenül a fertőzési forrástól 

(takarmány, vagy más fertőzési források). 

A hordozóanyag szerepe a hatásmechanizmus kifejtésében: 

•A hordozóanyag nagy felülete lehetővé teszi a hangyasav és a propionsav egyenletes eloszlását a takarmányban, ezáltal a 

patogén baktériumok könnyebben kapcsolatba kerülnek a savakkal. 

•Megakadályozza a savaknak a gyomor és az elülső bélszakaszok falán történő felszívódását, ahol azok lebomlanának. 

•Lehetővé teszi a savak lassú felszabadulását az egész bélrendszeren keresztül. 

•Kedvez a savtoleráns baktériumok megtelepedésének - pl. tejsavbaktérium, propionsavbaktérium és vajsav baktériumok -

amelyek stabilizálják a bél alacsony pH-ját, és megelőzik a Coli és Salmonella fertőzést, támogatják az egészséges 

bélflórát ezáltal javul a takarmányértékesítés, csökken a megbetegedések és elhullások száma. 

Hatásmechanizmus 

A Salkil savkeverék befolyásolja  pH- értéket és közvetlen antibakteriális hatást fejt ki a Gram-negatív baktériumokkal 

szemben. Ez a szabad, nem disszociált formában levő hangyasav közvetlenül a baktériumfalon keresztül hatol be, és 

szétroncsolja a Gram-negativ sejt szerkezetét. Ez a folyamat negatívan hat a DNS szintézisre és energiaveszteséghez 

vezet, mivel a baktériumsejt megpróbálja a sav-bázis egyensúlyt fenntartani. 

Minden sav ki van téve a takarmányadalékok - mint például kalcium - természetes közömbösítő hatásának. Az elülső 

bélszakaszokon a védettséggel nem rendelkező folyékony savak felszívódnak vagy neutralizálódnak . A védett savak 

viszont továbbra is hatékonyan haladnak át a bélszakaszokon és kedvezően hatnak a tejsavtermelő baktériumok 

növekedésére is. 



Az egyedülálló hordozóanyag fokozza a szerves savak aktivitását a takarmány-előállítástól az emésztőrendszer végéig. 

A Salkil speciális hordozóanyaga védi a savakat a túl korai lebontástól, így azok lassan az emésztőrendszeren történő

áthaladás közben szabadulnak fel, így csökken a pH értéke, ami elősegíti a savtoleráns baktériumok, különösen a 

tejsavbaktériumok megtelepedését a hordozóanyag-szegmenseken. A savtűrő baktériumok hasznosítják a takarmány 

szénhidrátforrásait és tejsavvá alakítják át. 

A tejsav alacsony pH-értéket biztosít a bélben, ezáltal lassítja a potenciális kórokozók növekedését, illetve a bélbe történő

betelepülését. 

 

A tejsavbaktériumok megtelepednek 

a hordozóanyag felületén ezáltal 

csökkentik a pH-értéket az egész 

bélrendszerben. 

Optimális növekedés különböző pH tartományokban: 

a. A hasznos baktériumok általában savtűrők. 

b. A potenciális kórokozók előnyben részesítik a magasabb pH-éréket és lassabban 
növekednek savas környezetben. 

hasznos baktériumok 

relatív növekedési 
arány % 

kórokozók 

A pH érékkel együtt csökken a potenciális kórokozók pl. szalmonella és egyes E. coli 

fajok növekedési aránya. Ezzel egyidejűleg nő a savtűrő baktériumok, mint például a

tejsavbaktériumok, Enterococcuok,, a propionsavbaktériumok és vajsavbaktériumok

növekedése. 
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A Salkil pH-csökkentő hatását In vivo tanulmányok is alátámasztják; az eredmények azt mutatják, hogy a 35 napos 

kísérleti szakaszt követően a kísérleti állatok vékonybélében és vakbélében mért pH-értéke alacsonyabb, mint a kontroll 

csoporté. A csökkent pH kedvezően befolyásolja a bél baktériumflóráját: a gyorsan szaporodó kórokozók helyét a savtűrő

hasznos baktériumok veszik át. 
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A Salkil csökkenti a bél pH-ját. A csökkent pH értékkel együtt csökken a 
baktériumok száma. 

Teljesítmény A baromfiak teljesítménye a bélben uralkodó alacsony pH hatására megnövekszik. 

Salkil kiegészítés nélkül a magas Coli-terhelés hatására csökken a bélbolyhok hossza, ami 

rontja a tápanyagok felvételének hatékonyságát és hasmenést, illetve magas 

nedvességtartalmú ürülék kiválasztását eredményez. 

A bélrendszerben a folyamatos Salkil adagolás hatására csökken a Coliform baktériumok 

elszaporodása, így a bélbolyhok elérhetik a teljes hosszúságukat. Ez egy kiegyensúlyozott 

baktérium összetételhez és javuló takarmányértékesítéshez vezet. Az egészséges 

bélflórával rendelkező bélrendszerben könnyebben felszívódnak a takarmányok 

tápanyagai. Az alacsony baktériumszám 
következtében a bél tápanyagfelvétele 
hatékonyabbá válik. 

A Salkil tenyész és árutojó állományoknál történő alkalmazása csökkenti az ürülékben 

található patogén kórokozók számát, ezáltal csökken a keltetőbe kerülő tojások 

fertőzöttsége.  

További előnye a bélrendszer Salkillal történő savanyításának hogy a kalcium 

felszívódása 47%-ról 55%.-ra növekszik. A rendelkezésre álló kalciumforrások jobb 

hasznosításának eredményeként javul a tojáshéj minősége. 
A magas baktériumszám, különösen a 
magas E. coliszám hatására a bél 
tápanyagfelvevő képessége a 
bélbolyhok hosszának csökkenése 
miatt jelentősen visszaesik. 

A teljes baktériumszám ugyan alacsonyabb, de a fajösszetétel a brojlerek számára sokkal egészségesebb. 



Kísérletek 

Tenyésztyúkok 
A 28. héttől kezdődő Salkil-adagolás csökkentette a Salmonella előfordulását a keltetési hulladékban, ennek következtében nem jelentkeztek további 

Salmonella fertőzések. Ez jelentős változás volt a Salkil adagolást megelőző időszakhoz képest. 
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Az E. coli és salmonella terhelés csökkenése a tojásfehérje mennyiségének növekedéséhez vezetett. A tojások tömege a 

telepátlagot meghaladta; havi 100 tonnával csökkenthető volt a Saklillal kezelt állomány takarmány felhasználása az eredeti tojás 

átlagtömeg eléréséhez. 

Brojler  
A következő táblázat a Salkil használatának gazdaságosságát mutatja be: 

A Salkil a brojler startertakarmányban 4 kg/t mennyiségben, a brojler hizlaló takarmányban 2kg/t mennyiségben lett adagolva. 

Telep 1 
Brojlerek száma 

az előző 3 
hónapban  

Életkor (nap) 
Kiesési arány (%) 
Átlagos tömeg (kg) 
Takarmányértékesítés (FCR) 
EEC* 

*European Efficiency Factor 

41,2 
7,80 
1,71 
2,02 
190 

25 000 

Salkil 

40,7 
5,78 
1,91 
1,92 
230 

az előző 3 
hónapban  

 40,3 
6,15 
1,96 
1,93 
236 

Telep 2 
11 500 

Salkil 

39,6 
4,14 
1,99 
1,88 
256 

Telep 3 
110 000 

az előző 3 
hónapban  

 40,4 
8,65 
1,95 
1,88 
205 

Salkil 

41,1 
3,03 
2,22 
1,88 
279 
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Takarmánykeverők 

A Salkil Salmonella ellenes hatása a takarmányban: 

Salmonella 

mbandaka 
enteritidis 

Campylobacter jejuni 
Salmonella spp 

Takarmány típusa 

Tenyésztyúk takarmány 
Tenyésztyúk takarmány 

Tenyésztyúk takarmány 
Tojótyúk takarmány 

2,4 
4,0 

4,2 
0,7 

Túlélési arány (%)  4 kg/t Salkil adagolása esetén 
24 óra után 48 óra után 

1,6 
2,7 

N.v. 
0 

NV = Nem vizsgált 

A megfelelően adagolt Salkil 24 órán belül elpusztítja a takarmányban található kórokozók 95%-át, 48 órán belül pedig a kórokozók 98%-át. 

Csomagolás és tárolás 

A Salkil25 kg-os papírzsákokban kerül forgalmazásra. 

A Salkil egy granulátum, amely előkeverés nélkül, 
közvetlenül a takarmányhoz keverhető. 
 
A Salkil biztonságosan alkalmazható és nem korrodáló 
hatású. 

Használati ajánlás 

A fertőzésveszélytől függően, tonnánként 2-4 kg Salkil-t 
adagolunk a takarmányhoz. 

Takarmány alapanyagokhoz  az adagolás biztonságosan 
növelhető 8 kg/tonnára. 

Kapcsolat és további információ: 

 

Kiotechagil 
Hercules 2, Calleva Park 
Reading 
Berkshire RG7 8DN 

 

AnimalFeed Kft. 
6000 Kecskemét 
Halasi út 25-27. 

Tel: +36/30-847-06-69 
Fax: +36/76-324-237 
E-mail: info@animalfeed.hu 
www.animalfeed.hu 

enteritidis Hús- és csontliszt 5,5 
 

3,8 
 


