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Eter narave 

» Osnovan na naravnih koncentriranih eteričnih oljih,  

 vitaminu E in selenu  
» Spodbuja apetit in pomaga olajšati vročinski stres 
» Pozitiven učinek na dihala  
» Spodbuja zdravje prebavil in imunskega sistema  
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Zastopa in prodaja: 

ETERIČNA OLJA 
Na tržišču se trenutno uveljavljajo različni naravni izdelki, ki ima-
jo potencial za izboljševanje perutninske proizvodnje in so alter-
nativa antibiotičnim pospeševalcem rasti (AGP). Eterična olja se 
uvrščajo med te popolnoma naravne proizvode. Eterična olja 
dajejo rastlinam in začimbam tipično barvo in vonj. Številna 
imajo protiglivične, antioksidantne in antibakterijske lastnosti, ki 
služijo za zaščito rastline, ki jih proizvaja. Tako že dolgo poznamo 
antibakterijske lastnosti številnih eteričnih olj v cimetu, česnu, 
origanu in drugih rastlinah ter jih zato uporabljamo za začinjanje 
in shranjevanje hrane.  

 

RAZISKAVE 
Uporaba eteričnih olj kot dodatkov h krmi za perutnino in praši-
če je postalo vznemirljivo področje raziskav z namenom izboljša-
nja živalske proizvodnje. Raziskave v laboratorijih in na terenu 
kažejo, da določena eterična olja, npr. karvakrol (iz origana), 
cinamaldehid (iz cimeta) in evkalipt izboljšujejo rezultate reje. 
Predvsem na terenu so bile izvedene številne študije, ki potrju-
jejo pozitiven učinek na perutninsko proizvodnjo in ga primerja-
jo z antibiotičnimi promotorji rasti. Dodatek eteričnih olj v krmo 
je podobno spodbudil dnevni prirast in konverzijo kot antibiotiki 
- AGP. Na letnem srečanju Poultry Science Association leta 2011 
je bilo ugotovljeno, da so eterična olja dobra alternativa AGP-
jem in pomagajo zniževati antibiotično rezistenco pri perutnini. 

V terenski študiji v Španiji so se eterična olja izkazala za spodbu-
janje rasti in izboljšanje kakovosti mesa brojlerjev (Department 
of Animal Production, Faculty of Veterinary, B. Isabel and Y. 
Santos 2009 J. Appl. Poult. Res. 18 :472–476). Ptice krmljene s 
krmo z dodatkom eteričnih olj so imele statistično značilno (P < 
0,02) boljšo konverzijo krme čez celoten produkcijski cikel.    
Poleg tega je bila masa prsne mišičnine večja kot pa v kontrolni 
skupini, krmljeni z običajno krmo. Zato eterična olja predstavlja-
jo vznemirljivo priložnost, da rejci perutnine povečajo dobiček 

Učinek soli organskih kislin in rastlinskih izvlečkov na klavniške parametre 
brojlerjev pri 46 dnevih klavne starosti 
                                                                                Dieta (2) 
Klavniški parametri (1)               C               A            AO             EO        vrednost P 
Teža prsne mišice (5 %)          18,89(b)   18,47(c)   18,19(d)     19,42(a)      <0.001 
a–d povprečne vrednosti, statistično značilne razlike, 
1 rezultati teže prsne mišice in trebušne maščobe so združeni za samce in samice  

2 dieta: kontrolna skupina brez dodatkov (C); 5,120 ppm propionske kisline (kalcijev propionat) in 2,080 

ppm mravljinčne kisline (kalcijev format, A), dieta A in eterična olja (AO); 100 ppm rastlinskih izvlečkov z 

eteričnimi olji (O). 

5 – odstotek teže trupa  
 

SESTAVA 
Eterična olja:  

olje evkalipta, mete, drevesa čajevca, kumine, janeža, origana in 
cinamaldehid (izvleček cimeta)  

Vitamini in elementi v sledovih: 

 3a700 – vitamin E, E8 – selen kot natrijev selenit 

 

PREDNOSTI 
Uporaba eteričnih olj kot dodatkov h krmi za perutnino in prašiče:  

• Izboljša prebavo, izkoristek hranil in optimizira črevesno mi-
krofloro  

• Dokazana alternativa antibiotičnim spodbujevalcem rasti  

• Ugoden vpliv na zgornje dihalne poti (topi odvečno sluz)  

• Zmanjšuje vročinski stres  

• Spodbuja dihanje, apetit in energetski metabolizem  

• Okusen aditiv, ki spodbuja pitje vode  

• Preprečuje reakcije na cepljenje, dodajte Keno®vit E 2 dni po 
cepljenju IB/NCD. Dva dni pred cepljenjem z živimi vakcinami 
pa prenehajte z dodajanjem Keno®vit E .  

• Lahko se dodaja vodi za pitje, razprši ali uporabi v meglici.  

• Ojača učinek dodajanja organskih kislin  

 

UPORABA  
Keno®vit E se uporablja pri brojlerjih, matičnih jatah in nesnicah v koli-
čini 50-100 ml na 1000 l pitne vode.  

Za svinje in pujske se Keno®vit E dozira 50 ml na 1000 l pitne vode.  

Neposredno odmerjanje: dajte neposredno v napajalni sistem v raz-
merju 0.005 – 0,01 % (50 -100 ml na 1000 l vode). 

Odmerjanje z dozatronom: pripravite 100 ml Keno®vit E v 10 litrih 
vode. To raztopino z dozatronom dodajate na 100 l vode kot 1% doda-
tek.  

Vodni rezervoar: dodajte 50-100 ml na 1000 l vode neposredno v re-
zervoar in poskrbite za dobro mešanje. 


