
Forschung für den gesunden Darm 
Research for a healthy intestine

Onderzoek voor een gezonde darm



Stressfactoren kunnen verschillende ziekten en aanverwante gezondheidsproblemen zoals 
ontstekingen in de darmen veroorzaken. 

Het resultaat is een prestatieverlies en een gunstigere micro-omgeving voor pathogenen. 
Essentiële voedingsstoffen gaan verloren. Het immuunsysteem verzwakt. Antibiotica worden 
toegediend. Er wordt minder waardevol voer geconsumeerd dat daardoor niet beschikbaar is 
voor het leveren van prestaties.

Om het gebruik van antibiotica in de hand te houden, moet er een antibioticum gekozen wor-
den dat het specifieke probleem tegengaat. Om dieren gezond te houden is er een combinatie 
van werkzame middelen nodig om te voorkomen dat het ontstekingsproces nog verder kan 
uitbreiden. 

STOP DE EllEnDE
STrESS In DE STal lEIDT TOT zIEkTE

Virus-
sen

Endo-/
Exo- 
toxinen

Hoog ener
getisch kracht

voer

Bacteriën

Makro-
fagen

Darmaan-
doeningen

SanGrOvIT® WS is een aanvullend voeder dat bestaat uit zuren en specifiek 
werkzame  componenten van een plantenextract, zoals quaternaire 
benzophenanthridine alkaloïden en protopine-alkaloïden. Deze stoffen 
worden verwerkt en komen beschikbaar middels een speciaal gepatenteerd proces. 

De effectiviteit van SANGROVIT® WS is in een aantal uitgebreide universitaire onderzoeken 
aangetoond. SanGrOvIT® WS beïnvloedt de eetlust, het welzijn en de gezondheid op func-
tionele wijze. 

SanGrOvIT® WS is veelzijdig en kan rechtstreeks via het drinkwater naar behoefte worden 
toegediend om het gebruik van antibiotica te voorkomen.
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In WElkE SITUaTIES IS HET GEBrUIk van SanGrOvIT® WS  
SUCCESvOl? 

 •   In een eindfase zonder gebruik van antibiotica
 • Om voerefficiëntie te verbeteren en de eetlust te vergroten
 • Ter ondersteuning van vaccinatieprogramma’s en medicatie
 • Tijdens perioden van stress en ziektepreventie
 •  Tegen chronische ontsteking van de darmen, ten gevolge van bijvoorbeeld 

 Salmonella en Necrotische Enteritis 

HOE HET WErkT
PrEvEnTIEF MET 

SanGrOvIT® WS stimuleert de voeropname zelfs als het dier een ziekte onder de leden 
heeft en biedt daarmee extra voedingsstoffen voor een actief afweersysteem. Wetenschap-
pelijk onderzoek heeft aangetoond dat SanGrOvIT® WS de voeropname en de absorptie van 
aminozuren verbetert. Daarmee heeft het product een positieve uitwerking op de algehele 
gezondheid van het dier en de darmen in het bijzonder.

 •   Hogere voeropname
 •  Gezonde darmen 
 •  Beschermt de darmen
 •  Geoptimaliseerde absorptie van voedingsstoffen
 •  Minder ontstekingen 

Ontsteking van de darmwand, 
 veroorzaakt door pathogenen, 
 toxinen en andere antigenen

Met   
betere absorptie van aminozuren  
en cytokyne ontstekingen .
Resultaat: gezond darmslijmvlies



PErFECT EFFECTIEF 
EFFECTEn van 

SanGrOvIT® WS stimuleert de absorptie van essentiële voedingsstoffen ten behoeve van de 

gezondheid en het prestatieniveau en draagt daarmee bij aan darmgezondheid.

EFFECT VAN SANGROVIT® WS OP DE ABSORPTIE VAN AMINOZUREN
Poster zoals getoond tijdens de wetenschappelijke BOkU-conferentie, Oostenrijk, Wenen, 2010

kuiken, bloedmonster, dag 38, ross 309,  
voeder conform nrC 
Graan-sojadieet.

Conclusie: Effecten die leiden tot lagere voederkosten,  
verbeterde karkaskwaliteit en gezondheid   

EFFECTEN VAN SANGROVIT® WS OP SALMONELLA-INFECTIE
voorkomen in de blinde darm (Prof. E. Santin, Universidade Federal do Parana, Brazilië, 2009)
Op een leeftijd van 14 dagen werden de dieren geïnfecteerd met Salmonella Enteritidis (105 CFU/ml). vanaf dag 15 werd een groep 
gedurende zeven dagen behandeld met 100 mg/l SanGrOvIT® WS via het drinkwater.

Zeven dagen na infectie met Salmonella Enteritidis (SE): 

Conclusie: Binnen zeven dagen resulteerde de toediening van SANGROVIT® WS in een 
 verlaging van de Salmonella-aantallen tot onder het waarnemingsniveau.

EFFECT VAN SANGROVIT® WS OP INFECTIE MET CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
voorkomen van laesies in een onderzoek naar infecties
(Prof. M. Quereshi, north Carolina State University, USa 2004)
laboratoriumonderzoek, kuikens, 14 dagen oud, infectie  
met 1 x 108 CFU van een pathogene US Clostridium-stam.

laesies van het darmslijmvlies tonen necrotische veranderingen  
aan in de darm (nectrotische enteritis): 
0 – 1 = geen laesies, gezonde darm
2 – 3 = zichtbare beschadiging van de darm
4 – 5 = bloedige vorm van diarree en sterfte

Conclusie: Binnen zeven dagen na infectie  
en gebruik van SANGROVIT® WS, 80% afname 
van laesies ten gevolge van Clostridium 
perfringens.
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OPTIMalE rESUlTaTEn
vOOr DIErEnarTS, vEEHOUDEr En COnSUMEnT 

      Zichtbaar gezondere dieren

      Kortere herstelperioden 

      Lagere voerkosten

      Hogere karkaswaarde

      Betere legresultaten

      Geen wachtperioden 

Uitermate nuttig door significant lagere inzet van antibiotica.
Hogere prestaties als gevolg van hogere effectiviteit  
van voedingsstoffen.

PErFECT En WInSTGEvEnD rESUlTaaT vOOr U



SanGrOvIT® WS kent geen wachtperiode.
Waarschuwing: vanwege de lage pH-waarde niet mengen met levende vaccins. Gebruik warm water voor het 
oplossen van SanGrOvIT® WS!

AANBEVOLEN DOSERING TOEPASSINGS-PERIODE
g /1000 l  
WaTer

KUIKeN
Start 5 – 7 dagen  50

Mest 5 – 7 dagen 100

Eindfase 5 – 10 dagen 50

LEGHEN
naar behoefte toepassen, d.w.z. nat strooisel, bleke dooier, 
bleke kam.

Jonge hen naar behoefte gedurende 7 dagen. 100

Begin legperiode stimulans tijdens start tot 2 weken 100

legperiode naar behoefte of ieder kwartaal gedurende 5 dagen 100

KaLKOeN

Start 5 – 7  dagen, nat strooisel  100

Groei 5 – 7  dagen, nat strooisel 100

Eind
5 – 7  dagen, nat strooisel
laatste 3 dagen voor slacht

50
100

GANS EN EEND Ondersteuning bij verplaatsing of begin huisvesting

Bij huisvesting 5 – 10 dagen  50

Mest 5 – 10 dagen 100

DOSErInG
 EEnvOUDIG TE GEBrUIkEn

SanGrOvIT® WS is eenvoudig te  
doseren en verkrijgbaar in handige  
aluminium zakjes.  
verkrijgbare zakjes:  
50 g, 100 g, 500 g en 1 kg

Disclaimer: 
SanGrOvIT® WS is veilig voor dieren, veehouders en de consument. Er is geen wachtperiode voorafgaand aan het slachten of het op de 
markt brengen van eieren voor de consument. Met de huidige kennis zijn er geen contra-indicaties bekend met medische behandelin-
gen of additieven aan voer of water. 
als er per ongeluk een dosering van 10 keer de aanbevolen hoeveelheid wordt toegediend, is dat niet schadelijk voor het dier. De 
geclaimde effecten betreffen voorbeelden uit wetenschappelijk onderzoek en kunnen derhalve van veehouderij tot veehouderij ver-
schillen.



OUr IQ InSIDE –   
BElOFTE OnS PrInCIPE:
InTEllIGEnT QUalITY InSIDE.

Wij werken op basis van ons principe: “IQ InSIDE”.
U mag van ons gekwalificeerde internationale team goed doordachte producten en intelli-
gente oplossingen verwachten waarmee u uw winst kunt verbeteren. 

Mocht u meer informatie over SanGrOvIT® WS en ons principe van IQ InSIDE willen ontvan-
gen, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.



Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH
Wallufer Str. 10a 

65343 Eltville 
Duitsland

Tel. +49 6123 702680
Fax +49 6123 702689

info@phytobiotics.com
www.phytobiotics.com

OnzE lOkalE vErDElEr




