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 Bronchimax  ברונכימקס
 , לשיפור העמידות החיסונית וביצועי הגדילהתמציות צמחים לתמיכה במערכת הנשימה

 פתיחת המכילה חומרים פעילים מכייחים ל תמשולב תערובת צמחית
 ולשיפור התיאבון. הנשימתית, להגברת הפעילות מעבר אויר

  ומפחית  , מונע דלקות ריאהמחזק את ההגנה החיסוניתברונכימקס
 .ובאנטיביוטיקה השימוש בחומרים טיפוליים

 המתנה לפני השיווק צורך בתקופת ללא. 
 .משפר גדילה ונצילות מזון 

 

 מינון: 

 3-4שעות ביום,  8ליטר מי שתיה. להוספה במשך  1000ליטר/ 1-2עופות: 

  .בשבוע פעמים 

ליטר מי שתייה או חלב )ביונקים(. לא מחייב הגשה  1000ליטר/ 1בקר וצאן: 

 רציפה. 

  :בעופות המלצות לשימוש 

  לצורך שיפור העמידות החיסונית, הפחתת השימוש בתרופות ושיפור
 ,לכל קוב מי שתיה ,ליטר של ברונכימקס 1יש להוסיף  ,ביצועי הגדילה

 לך כל הגידול.מהימים בשבוע, ב 4שעות ביום,  8במשך 
 

  לצורך תמיכה במערכת הנשימה בתקופות רגישות ולמניעת הגבות
 ,לכל קוב מי שתיה ,ליטר ברונכימקס 1לחיסון בערפול, יש להוסיף 

עת הגבות חיסון שעות ביום במהלך התקופה הרגישה )למני 8במשך 
 (.נוספים ימים 4-9 יום לפני החיסון ובמשך להתחיל בפטמים, 

 

 ת נשימה )חרחורים, פלאקים בקנה יכאשר מזוהה התחלת בעי
 8במשך  ,לכל קוב מי שתיה ,ליטר ברונכימקס 2הנשימה(, יש להוסיף 

ימים נוספים  3ליטר ו  1.5שעות ביום הראשון, ביום השני יש לתת 
 לכל קוב מי שתיה. ,ליטר 1 להוסיף

 

 ליטר  2מלוות בתמותה יש להוסיף  קשות או כאשר בעיות הנשימה
 שעות, בהתאם לצורך. 8ברונכימקס לכל קוב מי שתיה במשך 

 

 

  

 

 

 

  (ליטר לקוב מי שתיה 1מינון ) זכרים פטמים 1000ל  טבלת צריכה

 גיל השימוש מטרה

 )ימים(
 צריכהמספר ימי 

כמות ברונכימקס 

 )ליטר(

 1.88 24 1-42 מניעת תחלואה ושיפור ביצועי גדילה

בערפול לחיסון הגבות למניעת  18-28 10 1.00 

נשימה בעייתטיפול ב  18-23 5 0.43 
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 המלצות לשימוש במעלי גירה

, יש דלקות ריאהולמניעת  , לשיפור וסיוע בהגנה החיסונית לצורך תמיכה במערכת הנשימה בתקופות רגישות

 10מ"ל )פקק( ל  14ליטר מי שתייה או חלב )ביונקים(. לא מחייב הגשה רציפה.  1000/ ליטר ברונכימקס 1להוסיף 

 ליטר חלב

 הפחתת השימוש בתרופות ושיפור ביצועי הגדילהמניעת דלקות ריאה, לצורך שיפור העמידות החיסונית, 
 ימים בשבוע. 4מ"ל/עגל  10ימים, אח"כ  7מ"ל/עגל, טלה/ פעמיים ביום למשך  10

 
 

 
 

 וצאות ניסוי שנעשה בגרמניה ת
 

 .בשבוע ימים 4 עגל/ל"מ 10 מהיום השמיני קיבלו .ימים 7 למשך ביום/ עגל/ברונכימקס  ל"מ 20עגלים קיבלו  90
 עגלי ביקורת לא קיבלו כל תוספת. 90

 ברונכימקס ביקורת 

 46.5 47 משקל התחלתי )ק"ג(

 175 181 מספר ימי פיטום

 512 476 )גרם(תוספת משקל יומית 

 136.1 133.2 משקל סופי )ק"ג(

 3.89 4.08 נצילות מזון

 349 352 ק"ג מזון לעגל

 2.22 3.6 אחוז תמותה

 
 
 
 
 
 

 ליטר 5אריזה: 
  אחסון: יש לאחסן במקום מוצל וקריר.
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