
مکمـل کالتـه معدنـی خـوراک مرغ
مخصوص مرغ گوشتی، تخم گذار و مادر
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)ppm( واحد در میلیون به فرم کالته

10  kg2 kg

مرغ، منبع مهم تأمین پروتئین ایران و جهان

پــرورش طیــور بــه دلیــل رشــد ســریع، ســهولت تغذیــه، اســتفاده از فضــای 
متراکــم و همچنیــن ضریــب تبدیــل کمتــر نســبت بــه ســایر منابــع تولیــد 
ــده  ــو نشــان دهن ــژه برخــوردار اســت. آمارهــای فائ ــای وی ــن از مزای پروتئی

ســرعت رشــد بــاالی بــازار مصــرف گوشــت طیــور در جهــان اســت.

87 درصـد بـازار گوشـت طیـور جهـان متعلـق بـه مـرغ اسـت. طبـق آخریـن 
آمـار، سـاالنه بیـش از 65 میلیـارد قطعـه جوجـه گوشـتی، 100 میلیـون تـن 
گوشـت مرغ و 80 میلیون تن تخم مرغ در جهان تولید می شـود. در ایران 
نیـز سـاالنه حـدود 1 میلیـارد جوجـه یـک روزه، 2 میلیـون تن گوشـت مرغ و 

700 هـزار تـن تخم مـرغ تولیـد می گردد.

مکمل بن زا  چیکن® مخصوص مرغ

با تکیه بر بررسی ها و پژوهش های گوناگون و نیاز بازار شرکت دانش بنیان 
صدور احرار شرق برای اولین بار محصول منحصر به فردی را با عنوان مکمل 
® Bonza chicken( به عنوان نسل جدید مکمل های مرغ تولید 

بن زا چیکن® ) 
کرده است. فناوری ساخت مکمل بن زا چیکن® در اداره ثبت اختراعات ایران،

آمریکا )USPTO( و اتحادیه اروپا )EPO( به ثبت رسیده است. این مکمل، 
حاوی 7 عنصر ریزمغذی مس، روی، سلنیوم، آهن، منگنز، کروم و ید می باشد 
کـه بـه صـورت کالتـه و با مقادیر تضمین شـده در ایـن محصول وجود دارد.

اسـتفاده از ایـن مکمـل در جيـره )گله هـای مـرغ گوشـتی، تخم گـذار و مادر( 
موجـب ارتقـای سـطح سـالمت گلـه، کاهش تلفات، کاهـش مصرف داروها
و آنتی بیوتیک هــا، افزایــش عملکــرد )افزایــش وزن در گله هــای گوشــتی،

 )FCR( و بهبود ضریب تبدیل )...درصد تولید در گله های مادر و تخمگذار و
می شـود. بـه  همیـن  دلیـل مصرف این مکمل بسـیار مقـرون به صرفه بوده و 
سودآوری آن چند برابر هزینه صرف  شده جهت تهیه بن زا چیکن® می باشد.

مکمل ها و افزودنی های خوراک مرغ

مکمل هــا وافزودنی هــای خــوراک جــزء ضــروری پــرورش صنعـتـی مــدرن 
طیــور هســتند و موجــب بهبــود عملکــرد و کیفیــت محصــوالت ایــن صنعــت 
می گردنــد. اگــر چــه عناصــر ریزمغــذی کمتــر از 0/01 درصــد از کل تــوده 
بدنــی جانــداران را تشــکیل می دهنــد امــا وجــود آنهــا بــرای عملکــرد نرمــال 
سیســتم زنــده، حیاتــی می باشــد. معمــواًل جهــت تأمیــن نیازگله هــای طیــور 
بــه عناصــر ریز مغــذی از نمک هــای معدنــی )غیــر آلــی( اســتفاده می شــود. 
بــه دلیــل جــذب پاییــن ایــن ترکیبــات، بایــد مقادیــر بیشــتری از مــواد فــوق 
بــه جیــره غذایــی افــزوده شــود کــه بخــش زیــادی از آن جــذب نشــده و از 
طریــق مدفــوع پرنــده خــارج می شــود. معمــواًل منابــع آلــی عناصــر معدنــی 
نظیــر کالت هــا )کــه غالبــًا ســاختارهایی بــا بنیــان اســیدهای آمینــه دارنــد( 
دارای جــذب باالتــری نســبت بــه ســاختارهای غیــر آلــی هســتند. یــک مانــع 
ــه  ــر از مکمل هــای آلــی موجــود، مقــرون ب بســیار مهــم در اســتفاده فراگی
صرفــه نبــودن اســتفاده از آنهاســت. بــه همیــن دلیــل تــالش محققــان بــرای 
یافتــن راهــکاری مناســب جهــت ارتقــای همزمــان راندمــان تولیــد )گوشــت 
و تخــم( و ســطح ســالمت گلــه )کاهــش بیمــاری و تلفــات(  ادامــه دارد.

فقــط بــرای مصــرف دامپزشکــی



 مقـدار مصـرف بـه صـورت مخلـوط بـا خـوراک
جایگزین کامل مکمل های 
معدنی عناصر ریز مغذی
)گرم در هر تن خوراک(

افزودنی يا سرک
)On Top( 

)گرم در 1000 لیتر آب(

افزودنی يا سرک
 )On Top(

 )گرم در هر تن خوراک(
نـــوع گلـــه

1000 تا 2000 125 250 مرغ گوشتی

1200 125 250 مرغ تخمگذار

1200 )تخمگذار(
2000 )گوشتی( 125 250 مرغ مادر

شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

bonzach@مالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته  icken

توصيه های الزم برای مصرف:

ی کامـل بـن زا چیکـن® بـه جـای مکمل هـای  در صـورت تمایـل بـرای جایگزیـن
معدـنی عناصـر ریـز مغـذی در مـزارع پـرورش جوجـه گوشـتی، بـا افزایـش 
مقـدار مصـرف ايـن مکمـل بـه مقـدار 2 کیلوگـرم در هـر تـن خـوراک، شـاهد 

افزایـش عملکـرد بیشـتری خواهیـد بـود.

موارد احتیاط:
ی عناصر  در صـورت مصـرف مكمـل بـن زا چیکـن®، نبایـد سـایر مکمل های آـل
ریـز مغـذی )ماننـد کالت هـای بـر پایه اسـید آمینـه، پپتیدی، هیدروکسـی، 
پلی سـاکاریدی و منشـاء مخمـری( در جیـره غذاـیی بـه طـور همزمـان بـا این 

مکمـل مصرف شـود.

بســته بنــدی: پاکــت 2 کیلوگرمــی و کیســه کامپوزیتــی 10 کیلوگرمــی

شرایط نگهداری:

بعد از هر بار مصرف در کيسه را به طور کامل ببنديد. دور از نور خورشید 
و دسترس کودکان، در جای خشک، دمای اتاق و در بسته بندی اصلی

نگهداری و از يخ زدگی محافظت شود.

تاریخ انقضای این محصول در صورت باز نشدن در بسته تا 2 سال 
پس از تولید و در صورت باز شدن، 12 ماه می باشد. 

بهبـود 0.1 واحـدی ضریـب تبدیـل خـوراک، افزایـش 170 گرمـی وزن زنده، کاهش 
70 درصـدی تلفـات و بهبـود 17 درصـدی ضریـب اروپاـیی در مـرغ گوشـتی بـا 

مصـرف مکمـل کالتـه معدـنی بـن زا چیکـن®.
3% افزایـش درصـد تولیـد و 0.1 واحـد کاهـش ضریـب تبدیـل خـوراک در مـرغ 

تخمگـذار بـا مصـرف مکمـل کالتـه معدـنی بـن زا چیکـن®.

دانشـگاه اراک - دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی

روش مصرف:

 ،)on top( در روش مصرف مکمل بن زا چیکن® به شکل سرک یا افزودنی
نیازی به حذف یا تغییر ترکیبات جیره )اعم از مقدار و نوع مکمل های 
معدـنی، ویتامینـه و...( نیسـت. بلکـه کاـفی اسـت طبـق دسـتور مصرف 
این مکمل را به طور سربار به آب آشامیدنی و یا خوراک گله بیفزایید.

مکمل بن زا چیکن® را می توان از روز اول تا انتهای دوره پرورش و تولید 
استفاده کرد.

در زمـان مصـرف واکسـن های محلـول در آب آشـامیدنی بهتـر اسـت 8 
سـاعت قبـل و بعـد از مصـرف واکسـن از مصـرف بـن زا چیکـن® خودداری 
شـود. در زمـان اسـتفاده از واکسـن های تزریقـی و چشـمی، مانعـی برای 

مصـرف بـن زا چیکـن® وجـود ندارد.

در زمان درگیری گله با بیماری، تداخلی در مصرف همزمان بن زا چیکن® 
با داروها و افزودنی های محلول در آب وجود ندارد.
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