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ROVIMIX®’in Avantajı

25-hidroksivitamin D3’ün kanıtlanmış olan 
yararları, DSM Besin Maddeleri’nin ROVIMIX® 
teknolojisi ile daha da artmaktadır. ROVIMIX®; 
üretim, formülasyon teknolojisi ve ürün 
kalitesinde en iyiyi elde etme güvencenizdir.

Patentli püskürtülerek kurutulmuş tanecik 
teknolojisinin kullanıldığı geliştirilmiş 
ROVIMIX® formülasyonu, güvenebileceğiniz 
bir ürün ve markadır.
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ROVIMIX® Hy•D®

Modern kanatlı yetiştiriciliğinde vitamin 
D3’ün kanıtlanmış olan yararları her 
zaman yeterli olmamaktadır. Kanatlıların 
sürekli olarak daha hızlı büyütülmesinin 
hedeflendiği endüstriyel yetiştirme 
sistemlerinde, kemik hastalıkları ve sağlık 
sorunlarının giderek artması nedeniyle daha 
gelişmiş çözümler gereklidir. ROVIMIX® 
Hy•D®, genel kanatlı sağlığını ve fizyolojik 
gelişimi arttıracak bir beslenme teknolojisi 
sağlamaktadır.

Vitamin D’nin 25-hidroksi metaboliti olan 
ROVIMIX® Hy•D®, modern yetiştiriciliğin 
ihtiyacı olan vitamin D’nin bilimsel 
gelişimini temsil etmektedir. Vücuda alınan 
VitaminD3 kanda dolaşan ve aktif metaboliti 
olan 25-hidroksivitamin D3’e (25-OH D3) 
dönüştürülmek üzere biyokimyasal dönüşüm 
geçirmektedir, ROVIMIX® Hy•D®, kanatlının 
vücuduna girdiğinde zaten bu formdadır. 
Bu fizyolojik avantaj, ROVIMIX® Hy•D® 
uygulamasıyla, tek başına vitamin D3’ün 
sağlayamadığı kemik yoğunluğu, vücut 
ağırlık artışı, yemden yararlanma ve işleme 
alanlarında tutarlı sonuçlar alınmasını 
sağlamaktadır.

ROVIMIX® Hy•D® Nasıl Çalışır
ROVIMIX® Hy•D®, vitamin D3 metabolitidir. 
25-hidroksivitamin D3 olarak bilinen bu 
metabolit, vitamin D3’ün aktif formunun 
prekursörüdür ve kanatlılarda genel sağlık 
ve normal fızyolojik gelişim için zorunludur. 
ROVIMIX® Hy•D® uygulanmasıyla, 
kanatlıların kan dolaşımında, genetik 
potansiyellerine tam olarak ulaşmaları için 
gereken 25-hidroksivitamin D3 düzeylerini 
sağlamaktadır.
 
Vitamin D3’ten yarar elde etmek için, hayvanın 
ilk olarak vitamin D3’ü absorbe etmesi ve 
daha sonra karaciğerde 25-hidroksivitamin 
D3’e dönüştürmesi gereklidir. ROVIMIX® 
Hy•D® absorbe edildiğinde zaten bu 
formda olduğundan, gereken metabolik 
dönüşüm aşaması atlanmaktadır. Bu 
durum kanatlıların vitamin D3’ü 25-OH D3’e 
dönüştürme yeteneğinin sınırlı olduğu 
yaşamın ilk 2-3 haftasında özellikle kritik 
önem taşımaktadır (Şekil 2). Ayrıca, fizyolojik 
bir gereksinim söz konusu olduğunda, 25-OH 
D3 böbreklerde ya da bu kapasiteye sahip 
diğer dokularda 1,25-dihidroksivitamin D3’e 
dönüştürülmektedir (Şekil 1).

Şekil ı: Vitamin D3 Metabolizması Prosesi

ROVIMIX® Hy•D®, vitamin D3’ün kanatlılara yarar sağlayan metabolit formuna ulaşması 
için gereken dönüşüm aşamasını atlamaktadır. ROVIMIX® Hy•D® olmadığında, vitamin 

D3, besin kaynaklarının bağırsaklardan absorbe edilmesiyle ve güneş ışığı etkisiyle 
hayvanın derisinde doğal olarak bulunan 7-dehidrokolesterolden elde edilmektedir. 

ROVIMIX® Hy•D®, fotokimyasal dönüşüm olmaksızın 25-hidroksivitamin D3 sağlaması 
nedeniyle, farklı bir bağırsak absorpsiyonu şekli kullanmakta ve karaciğerdeki 
dönüşümü atlamaktadır. ROVIMIX® Hy•D®, kritik önem taşıyan bu metaboliti, 

vitamin D3’ün sağlayabildiğinden daha büyük miktarlarda ve daha etkili bir şekilde 
sağlamaktadır.

Hızlı büyüme ve/veya enterik hastalık durumunda, broylerler, 
iskelet gelişimi, büyüme ve immün fonksiyonu desteklemek 
için optimum düzeyde metabolit sağlamaya yetecek miktarda 
vitamin D3’ü 25-hidroksivitamin D3’e dönüştürememektedir 
(Şekil 2). Rasyondaki vitamin D3 miktarının arttırılması bu 
metabolitin eksikliğini ortadan kaldırmamakta ve yağda çözünen 
diğer vitaminlerin absorpsiyonunu etkileyebilmektedir. Çözüm, 
bu eksikliği düzeltmek için içme suyu ile ROVIMIX® Hy•D® ws 
kullanılmasıdır.

Şekil 2: ROVIMIX® Hy•D®’nin Serum 25-OH-D3 Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Brav. SF Austin Üniversitesi, 2011
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Coccivac®
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Salinomisin (50g/t S+G)

ROVIMIX® Hy•D® 1-14. gün (69 mg/mt) 
Coccivac®

ROVIMIX® Hy•D®
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ROVIMIX® Hy•D® , vitamin D3 miktarlarının 
arttırılmasıyla elde edilemeyen, beslenme 
ile ilgili önemli avantajlar sağlamaktadır.

Kemikle ilgili Avantajlar
Yapılan araştırmaların bulguları, 
ROVIMIX® Hy•D® kullanımının, kanatlı 
performansını olumsuz yönde etkilediği 
bilinen önemli faktörlerden biri olan kemik 
sorunlarını önemli ölçüde azalttığını 
göstermektedir. ROVIMIX® Hy•D®, fosfor 
ve kalsiyum kullanımını arttırarak; 
rikets, tibial diskondroplazi ve diğer 
iskelet bozukluklarının genel insidansını 
azaltabilmektedir (Şekil 3).

Vücut Ağırlığı ve 
Yem Dönüşümü
Şekil 4’teki sonuçlarla gösterildiği gibi, 
broylerlerde yapılan çeşitli araştırmalarda, 
ROVIMIX® Hy•D® uygulanan kanatlılardaki 
vücut ağırlığı, yalnızca vitamin D3 
uygulanan kanatlılara kıyasla önemli 
ölçüde artmıştır. Yem dönüşümünde de 
önemli düzelmeler olduğu gösterilmiştir. 
Yem döngüsünün daha geç evrelerinde 
uygulanan ROVIMIX® Hy•D®, iskelet 
sorunlarından kaynaklanan mortaliteyi 
azaltırken, istenilen vücut ağırlığına 
ulaşmak üzere kanatlılara besin takviyesi 
olarak avantaj sağlar.

İmmün Fonksiyon
Yetiştirme ortamında yaygın olarak 
saptanan düşük şiddette hastalıklar, 
enflamatuar yanıtın stimülasyonundan 
kaynaklanan olumsuz etkiler nedeniyle, 
kanatlıların büyüme ve gelişimini 
baskılamaktadır. Vitamin D, immün 
hücrelerin işlevselliğini arttırırken, aynı 
zamanda maliyeti yüksek olan enflamatuar 
yanıtı da azaltmaktadır. İmmün hücreler 
dolaşımdaki 25-hidroksivitamin D3’ü 
aktif form olan 1,25-dihidroksivitamin 
D3’e dönüştürdüğünden, ROVIMIX® 
Hy•D®, hastalıkla mücadele sırasında 
kanatlıların performansını korumasına 
yardımcı olmakta ve böylece mortaliteyi 
azaltmakta, kanatlıların büyümesine ve 
vücut ağırlık artışının sürdürülmesine 
katkı sağlamaktadır.

Şekil 4: ROVIMIX® Hy•D®’nin Broyler Performansı Üzerindeki Etkisi

Broylerlerde yapılan 22 çalışmanın özeti. 
Roche Araştırma Verileri (1995-2001)
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Şekil 3: ROVIMIX® Hy•D®’nin Broylerlerde Tibial Diskondroplazi Üzerindeki Etkisi

Auburn Üniversitesi (2000)

TD Derecesi TD İnsidansı

Rölatif
İnsidans/

Derece

ROVIMIX® Hy•D® (69 mcg/kg 25-hidroksivitamin D3)
D3 (2.756 IU/kg)

ROVIMIX® Hy•D® (349 mcg/kg 25-hidroksivitamin D3)
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Bağırsak Hastalığı Varlığında 
Optimum Vitamin 
Absorpsiyonu
Kanatlıların sindirim kanalı sürekli olarak 
saldırı altındadır ve küçük irritasyonlar 
dahi besin maddelerinin etkili bir biçimde 
absorpsiyonu üzerinde önemli bir etki 
gösterebilmektedir.

Yağda çözünebilen vitaminler A, E ve 
D3’ün yanı sıra karotenoidlerin emilimi 
de kanatlıların bu besin maddelerine en 
fazla gereksinim duyduğu malabsorpsiyon 
döneminde olumsuz etkilenmektedir. 
Sonuç: Bu malabsorpsiyon sorunları 
sıklıkla deri lezyonlarına sahip (vitamin 
A eksikliği), kemikleri kırılgan (vitamin 
D3 eksikliği) ve immün sistemleri 
yetersiz olan (vitamin E, A ve D3 
eksiklikleri) verimsiz, solgun kanatlıların 
(karotenoid eksikliği)  sayısında artışa 
sebep olur.  ROVIMIX® Hy•D®, bağırsak 
hastalıklarından olumsuz etkilenmeyen 
farklı bir emilim mekanizması 
kullanmaktadır. Yapılan araştırmalar, 
örneğin Şekil 5’te gösterilen araştırmanın 
bulguları, malabsorpsiyon dönemlerinde 
ROVIMIX® Hy•D® uygulanan kanatlıların 
plazma 25-hidroksi D3 düzeylerini 
koruduklarını, dolayısıyla ROVIMIX® 
Hy•D®’nin kemik bütünlüğü ve büyümenin 
sürdürülmesine yardımcı olduğunu 
göstermektedir.

Karkas kalitesi üzerine 
avantajları: 
ROVIMIX® Hy•D® kullanımının ekonomik 
getirisi, canlı yetiştiricilik işlemlerinde 
gerçekleşen sağlık avantajlarının ötesine 
uzanmaktadır. Kemik mukavemetindeki 
ROVIMIX® Hy•D® ile bağlantılı artış, işleme 
tesisi açısından da önemlidir. ROVIMIX® 
Hy•D® ile bağlantılı kemik sağlığı yararları, 
karkas tasnifi sırasında daha az ıskarta ve 
düşük kalitenin yanı sıra, işleme sırasında 
daha az kırık kemik ve kemik kırıntısı 
anlamına gelmektedir.

ROVIMIX® Hy•D®, broylerlerin yüksek 
verimini desteklemek için gereken yapının 
geliştirmesine yardımcı olmaktadır.
Bu durum, özellikle modern yüksek verimli 
damızlıklarda kritik önem taşımaktadır 
(Şekil 6).

Şekil 6: Göğüs Eti Verimi

Şekil 5: Sağlıklı ve Malabsorpsiyon Sendromu (MAS) Olan Tavuklardaki Plazma 
25-OH D3 Düzeyleri

Rebel, Weber (2009) Dünya Veteriner Hekimler Kanatlı Derneği Kongresi
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DAMIZLIK VE YUMURTACILAR 
İÇİN Hy•D® 

Kemik Yoğunluğu
Yumurta tavuklarında ve broyler 
damızlıklarında erken dönem yumurtlama 
sorunlarıyla mücadele, yumurtlama 
siklusu başlamadan önce maksimum 
kemik yoğunluğunun sağlanması ve daha 
sonra yumurtlama siklusunda kemik 
kütlesinin korunmasıyla başlamaktadır. 
Şekil 7’de görüldüğü gibi, ROVIMIX® 
Hy•D® sürüde kemik mineral yoğunluğunu 
homojen bir biçimde artırmaktadır. Sonuç 
olarak, ROVIMIX® Hy•D® uygulanan 
kanatlılarda kafes yorgunluğuna yenik 
düşme ya da siklusun geç döneminde 
yumurta kabuk kalite sorunlarının oluşma 
olasılığı daha düşük olmaktadır.

Kuluçka Randımanı ve 
Yumurta Kabuk Kalitesi
Daha verimli bir yumurtlama siklusuna 
ek olarak, ROVIMIX® Hy•D® kullanımı 
damızlıklar için kuluçka randımanının 
artmasına ve kırık yumurta oranını 
düşürecek şekilde yumurta kabuk 
kalitesinde artış sağlamaktadır.
Tablo 1’de, ROVIMIX® Hy•D® kullanımıyla 
ticari işletmelerde görülen tutarlı sonuçlar 
sunulmaktadır.

Şekil 7: ROVIMIX® Hy•D® Uygulanan ve Uygulanmayan Durumlardaki 
Kemik Mineral Yoğunluğu

Tablo 1: Broyler Damızlıklardaki Kuluçka Randımanı ve Verim

Ticari Yumurta Tavuğu İşletmesi (2001)

Hargis (2000)
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Yumurtlama Sürekliliği
ROVIMIX® Hy•D® tüm yetiştirme dönemi 
boyunca kullanıldığında, yumurta tavukları 
ve damızlık kanatlılar rasyondaki ve kendi 
iskelet depolarındaki kalsiyum ve fosforu 
daha etkili bir şekilde kullanabilmektedir. 
Şekil 8’de gösterildiği gibi, bu durum 
yumurta üretiminin artışını sağlamaktadır.

Erken Yumurtlama 
Dönemindeki Mortalite
Kalsiyum Tetanisi/Hipokalsemi: 
Yumurtlama başlangıcıyla bağlantılı 
kalsiyum kaybını telafi edebilmek için 
bazı rasyon yaklaşımları uygulansa da, 
damızlıklarda yumurtlama başlangıcından 
önce ROVIMIX® Hy•D® kullanımı, bu 
bozuklukla bağlantılı mortalitenin 
azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Optimum İmmün Fonksiyon
Yetiştirme ortamında yaygın olarak 
saptanan düşük şiddette hastalıklar, 
enflamatuvar yanıtın stimülasyonundan 
kaynaklanan olumsuz etkiler nedeniyle, 
kanatlıların büyüme ve gelişimini 
baskılamaktadır. Vitamin D, immün 
hücrelerin işlevselliğini arttırırken,
aynı zamanda maliyeti yüksek olan 
enflamatuvar yanıtı da azaltmaktadır. 
İmmün hücreler dolaşımdaki 
25- hidroksivitamin D3’ü aktif form 
olan 1,25-dihidroksivitamin D3’e 
dönüştürdüğünden, ROVIMIX® Hy•D®, 
hastalıkla mücadele sırasında kanatlıların 
performansını korumasına yardımcı 
olmakta ve böylece mortaliteyi azaltmakta, 
kanatlıların büyümesini sağlıklı bir şekilde 
sürdürmesini sağlamaktadır.

Damızlıklarda ROVIMIX® Hy•D® ws Kullanımı
Broyler Damızlık Besleme Programı:
Tüm evrelerde 75-150g Hy•D ws/ton su

Jackson ve Zhong (1997)

Şekil 8: Yumurtlama Sürekliliği
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Broilerlerde ilk 10 gün düzenli kullanım ile sağlam 

bir iskelet sisteminin oluşturulmasında,

Kanatlılarda üretim döneminde yaşanan kalsiyum 

metabolizması ile ilgili sorunlarda,

İmmün sistemin desteklenmesinde,

Çıkım randımanı ve kabuk kalitesinin 

artırılmasında,

Yumurta veriminin artırılmasında  ve verimde 

sürekliliğin sağlanmasında kullanılır.

Rovimix® Hy•D® ws, ihtiyaca göre 1 ton içme 
suyuna 75g – 150g katılarak kullanılır.
Ticari ambalaj şekli: 75 gr’lık plastik şişelerde

ws

ROVIMIX Hy-D ws, DSM Besin Maddeleri Ltd. Şti. lisansı altında SANİTA tarafından ürettirilmiştir. 
Daha detaylı bilgi için Sanita Ekibi ile temas kurabilirsiniz.


