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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที พี ไ อ ซิ น ไบโอติ ก ส์ ชนิ ด น้ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสั ต ว์ ประเภทสารผสมล่ ว งหน้ า (Premix)
ชนิดสารเสริมชีวนะ มีลักษณะของเหลวสีน้าตาลเข้มที่ประกอบด้วยน้าหมักที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชือ ซึ่งได้จากกระบวนการ
หมักวัสดุอินทรีย์กับเชือจุลินทรีย์ส้าหรับหมั ก และจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกกับจุลินทรีย์กลุ่มสร้างเอนไซม์ จนได้เป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมจุลินทรีย์เพื่อปรับสมดุลในทางเดินอาหารสัตว์ชนิดน้าที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดน้า ประกอบด้วย
1) น้าหมักที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชือ ซึ่งได้จากกระบวนการหมักวัสดุอินทรีย์จาก เศษผัก , เศษผลไม้,
กากน้าตาล, น้า, หัวเชือจุลินทรีย์ส้าหรับหมัก โดยผ่านกระบวนการหมักวัตถุดิบที่เหมาะสม
จนได้น้าหมักอินทรีย์สีน้าตาลเข้ม ที่ปราศจากสารฆ่าแมลงกลุ่ม Carbamate, Organochlorine,
Organophosphat Pyrethroid และไม่ พ บโลหะหนั ก As, Cd, Pd, Hg เกิ น กว่ า ค่ า มาตรฐาน
ก้าหนด
2) จุลินทรีย์ที่มีชีวิต กลุ่มโพรไบโอติก ประกอบด้วย Bacillus subtilis (Non antibiotic producind
strains only) ในระดับไม่ต่้ากว่า 1.0 x 106 CFU/ml และจุลินทรีย์กลุ่มสร้างเอนไซม์ ประกอบด้วย
Bacillus subtilis, Paenibacillus puldeungensis, Paenibacillus cookie และ Brevibacillus
panacihumi ซึ่ ง ทั งหมดเป็ น สายพั น ธุ์ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ผ่ า นการคั ด เชื อจุ ลิ น ทรี ย์ ต ามธรรมชาติ
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ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ เป็นสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ไม่สร้างยีนดือยาปฏิชี วนะกลุ่ม 𝛽-lactamase
and Extended-spectrum beta-lactamases, Polymyxin, Quinolones, Carbapenem,
Vancomycin, Macrolide, Tetracycline, Aminoglycosides, Chloramphenicol, Trimethoprim,
Sulphonamides สายพันธุ์Bacillus spp., Paenibacillus spp., Brevibacillus spp. สามารถ
สร้างสปอร์ได้ เมื่อเจอสภาวะไม่เหมาะสม เช่น อาหารเหลือค้างในรางอาหาร หรือยาปฏิชีวนะ
ท้ า ให้ ป ริ ม าณเชื อไม่ ล ดลงหรื อ ถู ก ท้ า ลายไป เมื่ อ สั ต ว์ ยั งกิ น อาหารไม่ ห มด ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
เชือจุลินทรีย์บางกลุ่มที่ไวต่อสภาวะแวดล้อม ท้าให้เชือลดลงหรือถูกท้าลายไป
ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดน้า ปราศจากเชือก่อโรค Coliform, E.coli, Salmonella spp.
ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดน้า ปราศจากสารพิษ Afatoxin และไม่พบโลหะหนัก As, Cd, Pb,
Hg เกินกว่าค่ามาตรฐานก้าหนด
ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดน้า สามารถยับยังเชือแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ได้ทัง 10 สายพันธุ์
ไ ด้ แ ก่ Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophilla, Escherichia coli ATCC 25922,
Salmonella enteritidis, Shigella sonei, Bordetella bronchiceptica, Pasturella multocida,
Enterococcus faecium, AHPND-Vibrio parahaemolyticus, Vibrio chlorella ซึ่งทดสอบด้วยวิธี
Agar well diffusion
ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดน้า มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
++++++++++++++++++++

บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จ้ากัด

0 2285 5090

