POR

Aditivo probiótico para aves
de corte e de postura
Avisflora é o aditivo probiótico da Kera indicado para aves de
corte e de postura. Ele atua como promotor do crescimento,
melhorando a conversão alimentar, diminuindo a mortalidade,
eliminando o risco da presença de antibióticos na carcaça e diminuindo a resistência aos antibióticos.

Benefícios
 Evita as diarreias bacterianas.
 Melhora a qualidade da cama.
 Diminui calos de pata.
 Aumenta o ganho de peso.
 Melhora rendimento de carcaça.
 Preserva vilosidades intestinais.
 Melhora a conversão alimentar.
 Aumenta a resposta imune.
 Reduz a contagem de Samonellas.
 Diminui a mortalidade.
 Aumenta a produtividade e vida útil das aves de postura.
 Aumenta o Índice de Eficiência Produtiva – IEP.
* Avisflora possui certificação de ingrediente para a produção
de alimento orgânico

Apresentação
Avisflora é apresentado em 2 versões:
1) Avisflora: utiliza lactose como veículo para agir na água.
2) Avisflora MOS: utiliza levedura inativa para agir na ração.
Embalagem de 1kg, embalado a vácuo, o que garante maior
tempo de vida das bactérias.

Dosagens
Na água*: Avisflora
Idade

Consumo médio Dosagem
água/cab/dia

UFC/cab/dia

Até 07 dias

60 ml

500g/1.000L água

1,5x108 UFC/g

Até 21 dias

170 ml

250g/1.000L água

2,1x108 UFC/g

Até abate

400 ml

110g/1.000L água

2,2x108 UFC/g

Postura
Choque (1* semana)

60g /1.000 aves

Tratamento

30g/1.000 aves

*Adicionar Avisflora à água de bebida pela manhã. Após a solução ser
consumida, fazer flushing na instalação para eliminar qualquer resíduo
de Avisflora.
Na ração**: Avisflora MOS
Idade

Consumo médio Dosagem
cab/dia

UFC/cab/dia

Até 07 dias

30-35g/cab/dia

1kg/ton

1,5x108 UFC/g

Até 21 dias

85-90g/cab/dia

500g/ton

2,1x108 UFC/g

Até abate

150g/cab/dia

300g/ton

2,2x108 UFC/g

Postura
Choque (1* semana)

700g/ton

Tratamento

300g/ton

**Adicionar o produto na ração farelada ou mistura de semestes de
forma homogênea nas proporções descritas, respeitando sua idade.

Modo de Usar

Níveis de Garantia

Adicionar via água ou na ração.

• Lactobacillus plantarum: 2 x 109 UFC/g
• Pediococcus acidilactici: 3 x 109 UFC/g

Este produto deve permanecer
refrigerado em freezer ou
geladeira, Entre 4 e 10ºC
www.kerabrasil.com.br/downloads/kera_importancia_da_refrigeracao.pdf

EMPRESA COM SISTEMA
DE SEGURANÇA ALIMENTAR
CERTIFICADO PELA DNV GL
= HACCP =
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Insumo apropriado para uso na
produção orgânica. Utilização
condicionada aos critérios de cada
regulamento orgânico conforme
respectivo Atestado emitido.
Inspecionado pela Ecocert.
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ATENÇÃO

1g de Avisflora
contém:

