ROTECCTM PROGRAM ZARZĄDZANIA KOKCYDIOZĄ
OSIĄGNIJ
DŁUGOTRWAŁĄ
SKUTECZNOŚĆ
DZIĘKI JEDNEJ
KLUCZOWEJ DECYZJI.

Kokcydioza to ciągle kosztowne wyzwanie dla hodowców drobiu na całym
świecie. Jednak podejmowanie właściwych wyborów co do stosowania
odpowiednich kokcydiostatyków może pomóc chronić ptaki przed tym
problemem nawet w długoterminowej perspektywie. Dlatego też Zoetis
opracował program zarządzania kokcydiozą – RoteccTM. Na bazie niezależnych
ekspertyz i badań zdrowotności jelit przeprowadzonych przez Zoetis, założenia
programu RoteccTM można dostosować do każdego typu produkcji. Program
RoteccTM pomaga wykorzystać efektywność wszystkich dostępnych na rynku
środków do walki z kokcydiozą dzięki rotacji, która gwarantuje najwyższą
wydajność produkcji.

ZASADY SKUTECZNEJ ROTACJI:
Skuteczna rotacja oznacza naprzemienne stosowanie kokcydiostatyków z różnych klas, o odmiennych mechanizmach działania
co zapewnia skuteczność przeciwko wszystkim gatunkom Eimerii, wpływającym na pogorszenie wyników produkcyjnych.
Rotacja między różnymi klasami produktów jest ważna również ze względu na konieczność unikania powstawania oporności oocyst
i zapewnia długotrwałą żywotność kokcydiostatyków. Błędy w rotacji mogą doprowadzić do wzrostu występowania klinicznych
i podklinicznych stanów chorobowych powodujących duże straty ekonomiczne!
Szczególnie znaczenie ma ona w przypadku indyków, bowiem u tych ptaków brak klinicznych objawów nie świadczy o tym, że kokcydioza
ne występuje w stadzie. Dodatkowym problemem w diagnozowaniu kokcydiozy jest też fakt, że nawet kliniczna postać tej choroby nie daje
charakterystycznych objawów. Natomiast obecność oocyst ma istotny wpływ na stan zdrowia i wyniki produkcyjne.
Aby zoptymalizować program rotacyjny, Rotecc™ zakłada zastosowanie czterech zasad:
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Stosowanie tych samych produktów zbyt długo
może powodować wzrost oporności.
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Kontroluj kokcydiozę poprzez naprzemienne
stosowanie produktów z różnych klas.
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maksymalny sugerowany czas odpoczynku (w miesiącach)1

Używanie produktów w krótkich okresach
pozwala zachować ich efektywność.
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Coroczne czyszczenie kokcydiostatykiem chemicznym pozwala
wyeliminować przetrwałe w środowisku szczepy kokcydii.
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ZASADY SKUTECZNEJ ROTACJI:
Wprowadzając program rotacyjny Rotecc™ na Twojej fermie pamiętaj!
Zoetis jako producent szerokiego portfela produktów przeciwko kokcydiozie będzie wspierał i doradzał na każdym
kroku wprowadzania programu.
• Nasz przedstawiciel skonsultuje z Wami historię dotychczas stasowanych produktów oraz skonfrontuje to z wynikami
scoringów kokcydiozy przeprowadzonych na losowo wybranych ptakach.
• W oparciu o najlepszą praktykę zostanie zaproponowana strategia działania na 12 do 24 miesięcy, dobrana indywidualnie
do potrzeb ferm oraz lokalnych uwarunkowań (cele produkcyjne, wymagania sezonowe, lokalne koszty utrzymania).
Będą brane pod uwagę także inne czynniki, takie jak koszt paszy, cena żywca drobiowego i oczekiwany zwrot z inwestycji.
• Zoetis będzie pracować z Wami, aby wspierać wdrażanie i monitorować efektywność programu.

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK WDROŻYĆ I EFEKTYWNIE STOSOWAĆ
PROGRAM ZARZĄDZANIA KOKCYDIOZĄ ROTECC™, SKONTAKTUJ
SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM.
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