
مقدارمصرفبن زا چیکو® وزنپرنده)گرم(
3 بـار در هفتـه - هـر بـار 1 قطره کمتر از 100
3 بار در هفته - هر بار 3 قطره 100 تا 400
3 بـار در هفتـه - هـر بار 6 قطره 400 تا 1000

ترکیبمکملبنزا چیکو®برایپرندگانباوزنکمتراز1000گرم
آهن سلنیوم  مس منگنز روی

1/7 0/07 0/8 5/6 5/6
میلی گرم در سی سی به فرم کالته

ترکیبمکملبنزا چیکو®برایپرندگانباوزنبیشتراز1000گرم
آهن سلنیوم  مس منگنز روی

8/5 0/35 4 28 28

میلی گرم در سی سی به فرم کالته

مقدارمصرفبن زا چیکو® وزنپرنده)گرم(
3 بـار در هفتـه - هـر بـار 2 قطـره 1000 تا 2000
3 بـار در هفتـه - هـر بـار 6 قطـره 2000 تا 5000
3 بـار در هفتـه - هـر بـار 12 قطـره 5000 تا 10000
3 بـار در هفتـه - هـر بـار 18 قطـره باالی 10000

مکمل کالته معدنی خوراک پرندگان زینتی

پرندگانزینتیومکملهایمعدنیعناصرریز مغذی

ـــه  ـــدگان ب ـــن پرن ـــتند. ای ـــرد هس ـــه ف ـــم نواز و منحصـــر ب ـــا، چش ـــر زیب ـــدگان زینتـــی دارای ظاه پرن
خاطـــر ویژگی هـــای فوق العـــاده ظاهـــری و بعضـــًا توانایی هـــای خـــاص مثـــل ســـخنگویی یـــا 
ــی و ارزشـــمند هســـتند و  داشـــتن هـــوش فوق العـــاده بســـیار پـــر طرفـــدار و در نتیجـــه قیمـت
ـــه اســـت.  ـــه یکـــی از ارکان اساســـی آن تغذی ـــد ک ـــات خاصـــی را می طلب ـــا مالحظ ـــت از آنه مراقب
ـــر  مکمل هـــای ریـــز مغـــذی معدنـــی از اجـــزای مهـــم خـــوراک هســـتند کـــه هـــر گونـــه کمبـــود آنهـــا ب

ســـالمت، رشـــد و زیباـیــی پرنـــده اثـــر منفـــی خواهـــد گذاشـــت.   

معمــواًل جهــت تأمیــن نیــاز پرنــدگان زینتــی بــه عناصــر ریز مغــذی از نمک هــای معدنــی )غیــر آلی( 
اســتفاده می شــود. بــه دلیــل جــذب پاییــن ایــن ترکیبات، بایســتی مقادیــر بیشــتری از مواد فوق 
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 دارای جــذب باالتــری نســبت 
بــه ســاختارهای غیــر آلــی هســتند. امــا چالــش مهــم مکمل هــای آلــی موجــود، مقــرون بــه صرفــه 
نبودن اســتفاده از آنهاســت. یعنی اثرگذاری آنها نســبت به هزینه صرف شــده، محدود اســت.

مکملبنزا چیکو®،مخصوصپرندگانزینتی

شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق برای اولین بار محصوالت منحصربه فردی را با عنوان مکمل
®Bonza Chicko( بـه عنـوان مکمـل کالتـه معدـنی خـوراک پرندگان 

کالتـه معدـنی بـن زا چیکـو® ) 
زینتی تولید کرده است. فناوری ساخت مکمل بن زا چیکو® در اداره ثبت اختراعات ایران، آمریکا 
)USPTO( و اتحادیه اروپا )EPO( به ثبت رسـیده اسـت. این مکمل، محتوی 5 عنصر ریز مغذی 
مس، روی، سلنیوم، آهن و منگنز در ساختار کالت پیشرفته هستند. تفاوت مکمل بن زا چیکو® 
بـا مکمل هـای معدـنی و کالتـه موجـود ایـن اسـت که به دلیـل فناوری به کار رفتـه در تولید آنها،
جـذب بـن زا چیکـو® بسـیار مؤثرتـر از انـواع مکمل های موجود اسـت. به همین دلیـل به کارگیری

این مکمل در جیره پرندگان زینتی موجب افزایش رشد، بهبود عملکرد سیستم ایمنی، افزایش 
مقاومت در برابر بیماری ها، افزایش زیبایی، تقویت صدا و مجموعًا بهبود چشمگیر متابولیسم 
و افزایــش طــول عمــر پرنــده می گــردد. بــه  همین  دلیل مصرف این مکمل بســیار مقــرون به  صرفه
بــوده و مزایــا و فوایــد آن چنــد برابــر هزینــه صــرف  شــده جهــت تهیــه بــن زا چیکــو® می باشــد.

ایـن مکمـل بـا دو ترکیـب مختلـف بـرای پرنـدگان بـا وزن کمتـر از 1000 و بیشـتر از 1000 گـرم بـه 
بـازار عرضه شـده اسـت.

روشمصــرف:ایــن مکمــل بــه شــکل افزودنــی اســت و بــر اســاس دوز مشــخص شــده ســرانه 
آن و بــه شــکل یــک روز در میــان بــه آب آشــامیدنی پرنــده اضافــه کنیــد.

ــی تـــکان دهیـــد. توصیه هـــایالزمبـــرایمصـــرف:قبـــل از مصـــرف، شیشـــه را به خوـب

ــی  ــای آلـ ــایر مکمل هـ ــد سـ ــو®، نبایـ ــن زا چیکـ ــل بـ ــرف مکمـ ــورت مصـ ــاط:در صـ ــوارداحتیـ مـ
عناصـــر ریـــز مغـــذی )ماننـــد کالت هـــای بـــر پایـــه اســـید آمینـــه، پپتیـــدی، هیدروکســـی، پلـــی  
ســـاکاریدی و منشـــاء مخمـــری( در جیـــره غذایـــی بـــه  طـــور همزمـــان بـــا ایـــن مکمـــل مصـــرف شـــود.

بسته بندی:
بـن زا چیکـو® بـرای پرنـدگان با وزن کمتر از 1000: ویال 5 و 30 میلی لیتری

بـن زا چیکـو® بـرای پرنـدگان بـا وزن بیشـتر از 1000: ویـال 30 میلـی لیتـری

شرایطنگهداری:
بعـد از هـر بـار مصـرف در ویـال را بـه طـور کامـل ببنديـد. دور از نـور خورشـید و دسـترس 
کـودکان، در یخچـال )دمـای 4 تـا 10 درجـه سـانتی  گـراد( و در بسـته بنـدی اصلـی نگهـداری و 

از يـخ زدـگی محافظـت شـود.

تاریـخ انقضـای ایـن محصـول در صـورت بـاز نشـدن در بسـته تـا 2 سـال پـس از تولیـد و در 
صـورت بـاز شـدن، 12 مـاه می باشـد.  

مقدارمصرف:
مقدار مصرف مکمل بن زا چیکو® برای پرندگان زینتی بر اساس وزن آنها طبق جداول زیر است.

ـرف دامپزشکــی فقــط بــرای مصـ

شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

inمالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته  fo@bonza . i r

www .bonza . i r
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