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A „Pre‐, éss probiotikum
m tartalmú takkarmánykiegéészítő fejlesztése az állatok
k antioxidáns‐‐, humorális és
é celluláris
immunstáttuszának javvítására” cím
mű projekt célja növén
nyekből és a feldolgozzásuk során keletkező
mellékterm
mékeikből elő
őállított term
mészetes hatóóanyagok hattásigazolása tyúk,
t
pulyka és sertés te
enyészállat‐
nevelésben
n és hízlalásban különböző
ő korcsoporto kban, üzemi körülmények
k
umvezetője
között. A projjekt konzorciu
a NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltattó Zrt., konzo
orciumi tagok a Debrecenni Egyetem és
é a HAGE
017. decembe
er 1. és 20211. november 30. közötti
Hajdúsági Agráripari Zrrt. A projekt megvalósításáának ideje 20
1‐15‐2017‐001
104 azonosítóószámú projekkt az GINOP‐2
2.2.1‐15 kódszzámú felhíváss keretében
időszak. Azz GINOP‐2.2.1
részesül 527 460 818 Ft‐os
F
támogattásban, a proojekt elszámo
olható összkö
öltsége 714 4772 237 Ft, a támogatási
intenzitás 773,83%.
Az iparszerű baromfi‐ és
é sertéstartá
ás alapelve a költség‐ és id
dő‐hatékonya
an termelés, aazaz a gyors testtömeg‐
ér maximális hasznosításaa. Mindez állandó stressz állapotot erredményez,
gyarapodás elérése és a termelőté
nye széleskörű
ű és gazdasággilag rendkívü
ül hátrányos: a betegségekk kialakulása fokozott, a
amelynek következmén
gtermék minőősége romlikk. A stressz
növekedéss és takarmányértékesítéss csökken, a vágási mutatók és a vég
általános velejárója, egyben a problémák fő okozója az immunrendszer csöökkent műkködése, az
immunszuppresszió.
A termesztett növényekből és azok mellékterméékeiből előállíított hatóanyagok jelentőss immunerősíítő hatással
nek és foko
ozzák a szervezet streessztűrő kép
pességét. A projekt ke retében célunk olyan
rendelkezn
takarmányykomponensek kifejlesztése, amelyekk természete
es immunstim
muláló hatássuk révén képesek a
baktériumok okozta és
é gyulladásos folyamatokk prevenciójáára. A fejlesztés eredméényeként létrrehozott új
a
olyan
o
technol ógiai megoldást jelenthet,, amely kedveezőbb élettan
ni feltételek
takarmányy összetevők alkalmazása
biztosításáával, ezáltal a gyógykezelé
ések számána k csökkentésével produktíívabb tenyészztési mutatókkat és jobb
termékmin
nőséget eredm
ményez.
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