
82 haftalık kahverengi yumurtacı 47.000’lik bir sürüde,
7 gün boyunca sürekli olarak hayvanların içtiği 1 ton içme 
suyuna 400 gr CALPIDOL·D uygulandı. Uygulama sonunda 

yumurtaların kalınlığı, ağırlığı ve kabuk direnci, Nabel marka 
Digital Egg Tester ile ölçüldü ve CALPIDOL·D’nin bu veriler 
üzerinde belirgin bir iyileşme sağladığı görüldü.

• Sindirilebilir kalsiyum miktarında artış.
• Bağırsaklardan kalsiyum emilimi iyileşir ve vücuttaki ilgili  
 dokulara taşınır.
• Yumurta üretiminde artış meydana gelir.
• Kahverengi yumurtalarda renk açıklığını giderir.
• Yumurta kabuğu membranını güçlendirerek kabuk   
 kalitesini artırır.
• Kemik kollajen dokusunu güçlendirerek kemiklerin   
 mineralizasyonunu artırır, kalsiyum metabolizması   

 yetersizliğine bağlı topallık, kafes felci, TD ve diğer iskelet  
 kusurlarını azaltır.
• Yumurta kabuk kalitesinde iyileşme ve B sınıfı yumurta  
 (ince kabuklu, porlu, kırık ve çatlak yumurta) sayısını  
 azaltırken A sınıfı yumurta sayısında artışı sağlar
• Yumurta verimini artırır.
• Kabuk kalitesini iyileştirerek damızlık sürülerden tavuk  
 başına daha fazla civciv elde edilir.
• Kollajenin yapısına girdiğinden deri bütünlüğünü sağlar.

CALPIDOL·D kullanıldığında;
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CALPIDOL∤D

Sürülerinizin kalsiyum eksikliğine bağlı 
kemik ve yumurta kabuk kalitesi 
sorunlarında MÜKEMMEL ÇÖZÜM.

Broilerde;

• Özellikle ilk 10 günde 1 ton içme suyuna, 200 -400 gr  
 kullanılır.

Yumurtlayan hayvanlarda; 
• Kabuk kalitesi bozukluklarında,
• Kalsiyum eksikliğine bağlı hastalıklarda,
• Kafes yorgunluğu gibi sorunlarda 7 gün boyunca   
 her gün, öğleden sonraki 1 ton içme suyuna
 200-400 gr (4-8 ölçek) kullanılır.

Ticari ambalaj şekli; 1 kg’lık plastik kutularda,
50 gr’lık ölçeklerle satışa sunulmuştur.

www.sanitasaglik.com
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Ca2+

Ca2+

Kanatlı hayvanlarda kalsiyum 
metabolizmasının iyi işlemesi ve 
yönetilmesi çok önem taşır. 

Endüstriyel tavukçulukta kullanılan 
ırkların hızlı gelişimi ile birlikte, 
vücudun bütün ağırlığını taşıyan iskelet 
sisteminin temeli olan kemikler ve 
yumurta kabuğu için vazgeçilmez 
minerallerden en önemlisi kalsiyumdur.

Yumurtlayan hayvanlarda ise yumurta 
kabuğu iki nedenden dolayı çok 
önemlidir.

İlki, çok değerli besinsel içeriğe sahip 
sofralık yumurtanın korunmasını 
sağlayan benzersiz bir yapı olması, 
ikincisi ise gelişen civciv için mekanik 
koruma ve gaz değişimini sağlayan 
embriyonik bir oda olmasıdır.

Yumurta kabuğunun %97’si kalsiyum karbonattan oluşur ve 
bu tavuğun aldığı yemden sağlanır. Yem ile alınan kalsiyum 
karbonat sindirim siteminde kimyasal olarak parçalanır ve 
kabuk bezlerinde kabuğu oluşturmak için tekrar kalsiyum 
karbonata sentezlenir. Yumurta kabuğunun oluşumunda 
kalsiyum, kemik kalsiyum rezervinden çekilir ve yumurta 

dönemi ilerlediğinde bu rezervler yeterince kalsiyum 
depolayamaz. Dengeli bir diyet, kanatlılara yeterli kalsiyum 
sağlamasına rağmen tavuklar yaşlandığında yumurta kabuğu 
gelişimi için ihtiyaç duyulan kalsiyumun kemiklerden 
mobilizasyonu azalır ve aynı zamanda bağırsaklardan emilimi 
azalır.

Vücudun kemik yapısı için spesifik protein yapı taşlarına 
sahip olan ve kalsiyum transportunda işlevi olan tek etken 
maddedir. Kalsiyum pidolat, pidolik (Piroglutamik Asit)  
kalsiyum tuzudur ve Arjinin ve Prolin amino asitlerinin 
prokürsörüdür.

Bu amino asitler (arjinin ve prolin) kalsiyumun bağlanma 
işleminin temelini oluştururlar. Arjinin kalsiyumu bağlayan 
proteinin %28’ini oluşturur. Bu protein kalsiyumun bağırsak 
lümeninden kana geçmesinden sorumludur.

Formülünde bulunan Ca-Pidolat ve 25-hidroksikolekalsiferol 
sayesinde genç hayvanlarda kemik gelişimini artırıp, 
yumurtlayan hayvanlarda da yumurta kabuğu problemlerini 
azaltarak daha kârlı bir yetiştiricilik yapılmasına yardımcı olur.

Kemik gelişimi ve yaşlanma sürecinde kemik dokudaki 
olumsuz değişimlerde CALPIDOL·D, kemik yapısına mineral 
desteği sağlar.

CALPIDOL·D, yemlerden gelen tüm kalsiyumun 
değerlendirilmesini artırmak için kullanılır.

CALPIDOL·D, yumurta kabuğu ve kemiklerin fonksiyonel 
özellikleri üzerine, düşük dozda çok hızlı etki oluşturur. İçme 
suyu ile tüm sürünün kemik ve yumurta kabuğu sorunlarının 
iyileştirilmesi mümkündür.

CALPIDOL·D kullanıldığında, hayvanlar kanda daha fazla 
kalsiyuma sahip olacağı için kemiklerden kullanılan kalsiyum 
miktarı düşer. Genç hayvanlarda iskelet gelişimini uyarırken 
yaşlılarda ise osteoporoz’u azaltır.

(CaBP)’in fazla olması kalsiyumun daha iyi emilmesini, kana ve 
uterusa daha iyi taşınmasını sağlar. Ca-pidolat, yüksek 
oranda kalsyium bağlayan protein (CaBP) oluşumunu 
sağlayarak kalsiyumun bağırsaklardan emilimini artırır. 
Diğer kalsiyum kaynakları bağırsağın pH’sına bağlı olarak 
%10-30 arasında emilirken, Ca-pidolat pH’ya bağımlı 

olmamasından dolayı %95 emilir. Hem genç hem de yaşlı 
hayvanlarda kemik direnci ve yumurta kabuğu oluşumunda 
önemli rol oynayan kollajen, aynı zamanda yumurta kabuk 
membranının %95’ini oluşturur. Arjinin ve Prolin amino 
asitleri, kollajen oluşumunu artırarak kemik ve yumurta 
kabuğu sorunlarını azaltır. 

Kemikte daha 
kaliteli kollajen 
olması, daha 
yüksek kapasitede 
kalsiyum 
sağlayabileceği 
anlamına 
gelmektedir.

Kemiğin matriks 
çatısı, proteinden 
(kollajen) oluşur. 
Fibroblastlar Prolin 
ile olgunlaşır. Prolin 
hydroxyprolin’e 
dönüşerek kollajen 
dokusu oluşur. 
Kalsiyum ve fosforun 
depolanması bu 
amino asitler ile 
sağlanır. 

• Kalsiyumun %80’i pasif emilim ile hücreye girer.
• Kalsiyum bağlayan protein (CaBP), Ca2+’un %20’sinin emilimini sağlar.
• Kalsiyum bağlayan protein (CaBP), Ca2+’un %100’ünün kan akışına transferini sağlar.
• (CaBP) olmadığında bağırsak hücresi kalsiyuma doyar ve pasif emilimi durdurur. 
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Vücutta kalsiyum seviyesinin 
azalması kemiklerde osteoporoz 
ve bunun sonucunda kemiklerde 
kırılma ve yumurta kabuğu 
kalitesinde azalmaya yol açar. 
Yaşlanan hayvanlarda yumurta 
kabuk membranlarında, kemik ve 
yumurta matriksinin kollajen 
yapısındaki yetersizlikler de 
yumurta kabuk kalitesinde 
bozulmaya ve satılabilir yumurta 
sayısının azalmasına neden olur. 

Değişik PH değerlerinde
olası çözünme ve iyonizasyon

Bağırsak emilimi için
mevcut iyonize kalsiyum1 Kalsiyumun kana transferi (mevcut

bütün kalsiyum kaynaklarından)2 Birikim ve mobilizasyonun
kemik kapasitesi3
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Osseine Complex
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Sürülerinizin kalsiyum eksikliğine bağlı 
kemik ve yumurta kabuk kalitesi 
sorunlarında MÜKEMMEL ÇÖZÜM.

Broilerde;

• Özellikle ilk 10 günde 1 ton içme suyuna, 200 -400 gr  
 kullanılır.

Yumurtlayan hayvanlarda; 
• Kabuk kalitesi bozukluklarında,
• Kalsiyum eksikliğine bağlı hastalıklarda,
• Kafes yorgunluğu gibi sorunlarda 7 gün boyunca   
 her gün, öğleden sonraki 1 ton içme suyuna
 200-400 gr (4-8 ölçek) kullanılır.

Ticari ambalaj şekli; 1 kg’lık plastik kutularda,
50 gr’lık ölçeklerle satışa sunulmuştur.
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