
مکمل بن زا فیش®، مخصوص ماهیان پرورشی
ــازار، شــرکت دانش بنیــان  ــر بررســی ها و پژوهش هــای گوناگــون و نیــاز ب ــا تکیــه ب ب
ــام تجــاری  ــا ن ــردی را ب ــه ف ــار محصــول منحصــر ب ــرای اولیــن ب صــدور احــرار شــرق ب
®Bonza fish( بــه عنــوان سردســته مکمل های آبزیان بــن زا تولید کرده 

بــن زا فیــش® ) 
اســت. فــن آوری ســاخت مکمــل بــن زا فیــش® در اداره ثبــت اختراعــات ایــران و آمریکا 
)USPTO( و اتحادیــه اروپــا )EPO( بــه ثبــت رســیده اســت. این مکمــل، حاوی 8 عنصر 
ریزمغــذی کمیــاب مــس، روی، ســلنیوم، آهــن، کــروم، کبالــت، منگنــز و یــد می باشــد 
کــه بــه صــورت کالتــه و بــا مقادیــر تضمیــن شــده در ایــن محصــول وجــود دارد. مکمــل 
®Bonza fish( بــه دو شــکل پــودری )جامــد( و مایــع عرضــه می شــود. 

بــن زا فیــش® ) 

فواید مصرف

بهبود عملکرد ماهیان مولد

افزایش بهره وری و بازده تولید

تقویت سیستم ایمنی و بهبود سالمت

افزایش نرخ رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی

کاهش طول دوره پرورش و هزینه های نگهداری

کاهش تلفات در همه مراحل پرورش به ویژه در دوره الروی

کاهش نیاز به مصرف داروها و آنتی بیوتیک ها و در نهایت کاهش هزینه درمان

افزایش بازده خوراک )کاهش دفع فضوالت و مواد معدنی و کاهش آلودگی استخر(

افزایـــش خاصیـــت آنتی اکســـیدانی و بهبـــود مقاومـــت در برابـــر تنش هـــای 
فیزیکـــی )دمـــای آب(، شـــیمیایی )آلودگی هـــای شـــیمیایی آب(، زیســـتی )شـــیوع 
میکروارگانیســـم های بیمـــاری زا و انگل هـــای خارجـــی و داخلـــی( و ضعـــف مدیریـــت 
پـــرورش )تراکـــم و انتقـــال ماهی هـــا، دســـت کاری ماهی ها و اجـــرای عملیات درمانی(

ــوده  ــه ب ــه صرف ــرون ب ــیار مق ــش® بس ــن زا فی ــرف ب ــوق، مص ــرات ف ــه اث ــه ب ــا توج ب
ــن زا فیــش® اســت. ــه ب ــه صــرف  شــده جهــت تهی ــر هزین ــد براب و ســودآوری آن چن

افزودنی ها و مکمل های خوراک ماهیان پرورشی
افزودنی هـــا و مکمل هـــای خـــوراک، جـــزء ضـــروری صنعـــت آبزی پـــروری هســـتند و 
ــه  ــر چـ ــوند. اگـ ــت می شـ ــن صنعـ ــوالت ایـ ــت محصـ ــرد و کیفیـ ــود عملکـ ــبب بهبـ سـ
ــی جانـــداران را تشـــکیل  عناصـــر ریزمغـــذی کمتـــر از 0.01 درصـــد از کل تـــوده بدـن
ـــده، حیاتـــی می باشـــد.  ـــرای عملکـــرد طبیعـــی سیســـتم زن ـــا ب ـــا وجـــود آنه ـــد ام می دهن
ــی  ــای معدـن ــذی از نمک هـ ــر ریز مغـ ــه عناصـ ــان بـ ــاز آبزیـ ــن نیـ ــت تأمیـ ــواًل جهـ معمـ
)غیـــر آلـــی( اســـتفاده می شـــود. بـــه دلیـــل جـــذب پاییـــن ایـــن ترکیبـــات، بایـــد مقادیـــر 
ــی افـــزوده شـــود کـــه بخـــش زیـــادی از آن  بیشـــتری از مـــواد فـــوق بـــه جیـــره غذاـی
جـــذب نشـــده و  از راه فضـــوالت آبـــزی دفـــع می گـــردد. معمـــواًل منابـــع آلـــی عناصـــر 
ـــد(  ـــه دارن ـــا بنیـــان اســـیدهای آمین ـــًا ســـاختارهایی ب ـــد کالت هـــا )کـــه غالب معدنـــی مانن
ـــن  ـــرف ای ـــا مص ـــتند ام ـــی هس ـــر آل ـــاختارهای غی ـــه س ـــبت ب ـــری نس ـــذب باالت دارای ج

ــی عمومـــًا مقـــرون بـــه صرفـــه نمی باشـــد.  نـــوع از مکمل هـــا بـــه شـــکل صنعـت

ترکیب مکمل بن زا فیش® )پودری - مایع(
روی ید مس سلنیوم آهن منگنز کروم کبالت

24000 1200 1800 180 36000 12000 600 420

)ppm( واحد در میلیون به فرم کالته

نگاهی به صنعت آبزی پروری  
طبــق آخریــن آمــار فائــو، تولیــدات آبزیــان در جهــان در ســال 2019 بــه 213.6 میلیــون 
ــه ارزش  تــن رســیده کــه 56 درصــد از ایــن تولیــدات )معــادل 120 میلیــون تــن و ب
274 میلیــارد دالر( مربــوط بــه صنعــت آبــزی پــروری می باشــد. چیــن، اندونــزی، هنــد 
و پــرو بــه ترتیــب رتبه هــای اول تــا چهــارم تولیــد آبزیــان را در جهــان بــه خــود 
اختصــاص داده انــد. اتحادیــه اروپــا، آمریــکا و ژاپــن بزرگتریــن بــازار مصــرف آبزیــان 
هســتند کــه 64 درصــد از تولیــدات ایــن صنعــت را اســتفاده می کننــد. متوســط 
ســرانه مصــرف انــواع آبزیــان در جهــان 20.5 کیلوگــرم اســت. ایــران بــا تولیــد ســاالنه 
حــدود 1.2 میلیــون تــن آبــزی، رتبــه اول خاورمیانــه را دارد کــه حــدود 42 درصــد از 
ایــن مقــدار، محصــول آبــزی پــروری و مابقــی حاصــل صیــد اســت. متوســط مصــرف 

ســرانه انــواع آبزیــان در ایــران حــدود 13.3 کیلوگــرم اســت.

مکمل کالته معدنی خوراک ماهیان پرورشی
مخصوص ماهیان سردابی، گرمابی، دریایی و خاویاری

فقــط بــرای مصــرف دامپزشکــی



.)p>0/05( میانگین هایی که در هر ردیف با حروف متفاوت نشان داده شده است دارای اختالف معنی داری می باشند :abc

شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

مالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته 

موارد احتیاط: در صورت مصرف مكمل  بن زا فیش®، نباید سایر مکمل های آلی عناصر 
ریزمغذی )مانند کالت های بر پایه اسید آمینه، پپتیدی، هیدروکسی، پلی ساکاریدی
و منشــاء مخمــری( در جیــره غذایــی بــه طــور همزمــان بــا ایــن مکمــل مصــرف شــود.

بسـته بنـدی:
بــن زا فیــش® پودری: پاکــت 1 کیلوگرمـی و کیسـه کامپوزیتـی 20 کیلوگرمـی

بــن زا فیــش® مایــــع: بطـــری 1 لیتـــری

مقدار مصرف:
ـــ  مکمل بن زا فیش® پودری

ــوراک در  ــن خ ــر ت ــا ه ــودری ب ــش® پ ــن زا فی ــل ب ــرم از مکم ــات: 500 گ کارخانج
ــردد.  ــول( مخلــوط گ ــد )در شــکل پلــت، اکســترود و یــا گران ــل تولی مراح

ــل 100  ــودری در حداق ــن زا فیــش® پ ــرورش ماهــی 10 گــرم ب ــزارع: در مزرعــه پ م
ــردد. ــوط گ ــا مخل ــر آب حــل شــده و روی 10 کیلوگــرم خــوراک اســپری ی میلی لیت

پــس از خشــک شــدن خــوراک، روغــن ماهــی یــا یکــی از انــواع روغن هــای گیاهــی 
)ســویا، آفتابگــردان و...( جهــت تثبیــت مکمــل روی خــوراک اســپری شــود.

ـــ  مکمل بن زا  فیش® مایع

مــزارع: در مزرعـه پـرورش ماهـی 10 میلی لیتـر بـن زا فیـش® مایـع در حداقل 100 
میلی لیتر آب حل شـده و روی 10 کیلوگرم خوراک اسـپری یا مخلوط شـود. پس 
از خشـک شـدن خـوراک، روغـن ماهـی یـا یکی از انـواع روغن های گیاهی )سـویا، 

آفتابگـردان و...( جهـت تثبیت مکمل روی خوراک اسـپری شـود.

توصیــه می شــود در شــرایط تنــش در فارم هــا، بــن زا فیــش® پــودری بــه مقــدار 13 گــرم 
و بــن زا فیــش® مایــع بــه مقــدار 13 میلی لیتــر در 10 کیلوگــرم خــوراک مصــرف شــود.

روش مصرف:
مکمــل بــن زا فیــش® بــا داشـــتن 8 عنصــر مهــم در فـــرم کـــالته بــه شــکل ســرک 
ــه  ــازی ب ــت نی ــن حال ــه در ای ــه می شــود ک ــوراک اضاف ــه خ )افزودنــی غذایــی( ب
تغییــر اجــزای جیــره نیســت )شــامل کــم کــردن، زیــاد کــردن و یــا تغییــر اجــزای 

ــه معدنــی(. ــا پای ــوراک و ســایر مکمل هــای مرســوم ب خ

مکمـل بـن زا فیـش® پـودری جهـت اسـتفاده در کارخانجـات خوراک آبزیـان تولید 
شـده اسـت و به صورت مخلوط با خوراک مصرف می شـود. این مکمل، مقاوم به 
درجـه حـرارت در فرآینـد پلت سـازی و اکسـترودر می باشـد. در صـورت تمایل برای 
مصرف بن زا فیش® پودری در مزارع پرورش ماهی، این مکمل را پس از حل کردن 
در آب بـا خـوراک مخلـوط کـرده و یـا پـس از فیلتراسـیون روی آن اسـپری کنید.

مکمــل بــن زا فیــش® مایــع، مخصــوص مصــرف در مــزارع پــرورش ماهــی اســت.
جهـت مصـرف بـن زا فیـش® مایـع در مـزارع پـرورش ماهـی، ایـن مکمـل را پس از 

حـل کـردن در آب بـا خـوراک مخلـوط کـرده و یـا روی آن اسـپری کنیـد.

جهت کسـب نتایج مطلوب، الزم اسـت در کارخانجات و یا مزارع پرورش، مکمل 
بن زا فیش® بر اسـاس مقادیر توصیه شـده، مصرف گردد.

اثر سطوح مختلف بن زا فیش® بر پارامترهای رشد و بازماندگی ماهی قزل آالی رنگین کمان
سطح

احتمال 
 خطای استاندارد

میانگین ها
1500
گرم

1000
گرم

500
گرم

50
گرم شــاهد پارامتـــر

>0.004 2.05 20.33a 20.28a 19.20ab 18.33b 17.91b وزن )گرم( 4 هفتگی

>0.0021 0.03 0.50c 0.52c 0.57b 0.62a 0.65a ضریب تبدیل غذایی
4 هفتگی

>0.020 9.14 57.79a 56.84a 33.25b 32.85b 32.88b وزن )گرم( 8 هفتگی

>0.054 0.28 1.33b 1.35b 1.58b 1.60a 1.61a
ضریب تبدیل غذایی

8 هفتگی

0.002 20/6 193.57a 192.81a 160.66b 141.08c 140.71c وزن )گرم( 16 هفتگی

>0.001 0.53 0.91c 0.96c 1.17b 1.40a 1.42a ضریب تبدیل غذایی
16 هفتگی

>0.003 32.7 244.38a 243.92a 193.47b 179.79c 178.33c وزن )گرم( 20 هفتگی

0.002 0.46 0.83c 0.87c 1.06b 1.24a 1.29a ضریب تبدیل غذایی
20 هفتگی

>0.016 2.15 99.91a 98.84ab 97.73b 96.25c 96.36c درصد بازماندگی کل

شرایط نگهداری:
بعـد از هـر بـار مصـرف در کيسـه یـا بطـری را بـه طـور کامـل ببنديـد. دور از نـور 
خورشـید و دسـترس کودکان، در جای خشـک، دمای اتاق و در بسـته بندی اصلی 

نگهـداری و از يخ زدـگی محافظـت شـود.

تاریــخ انقضــای ایــن محصــول در صــورت بــاز نشــدن در بســته تــا 2 ســال پــس از 
تولیــد و در صــورت بــاز شــدن، 12 مــاه می باشــد. 

@ b o n z a f i s h . i r

www .bonza . i r0 2 1 - 9 1 2 0 0 2 0 1

i n fo@bonza . i r

گــزارش اداره کل شــیالت مازنــدران از نتایــج پژوهــش انجــام شــده در 
مزرعــه پــرورش تجــاری ماهــی قــزل آال رنگین کمــان

مصــرف مکمــل بــن زا فیــش® موجــب بهبــود حداقــل 15 درصــدی ضریــب تبدیــل 
،M خوراک و وزن گیری، کاهش معنادار تلفات، افزایش سطح ایمونوگلوبولین
افزایش بیان ژن رشد و آنتی اکسیدان های سرمی ماهی قزل آالی رنگین کمان

شد. در این آزمایش مکمل کالته معدنی بن زا فیش® در فارم و پس از اختالط 
با روغن گیاهی با خوراک مخلوط شد. 

گزارش گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

پژوهشـی کـه در مزرعـه نمونـه کشـوری شهرسـتان فریـدون شـهر )متعلـق به 
شـرکت آبـزی نگیـن شـایان( و تحـت نظـارت گـروه شـیالت دانشـگاه صنعـتی 
اصفهان به انجام رسید نشان داد که مصرف مکمل کالته معدنی بن زا فیش®

در جیـره ماهیـان مولـد مـاده قزل آالی رنگین کمان موجـب افزایش 18 درصدی 
بقا از لقاح تا شـنای فعال و 40 درصدی تعداد الرو تولیدی از هر مولد، بهبود 
شاخص های خون شناسی و دفاع آنتی اکسیدانتی ماهیان مولد و نیز افزایش 
شاخص های دفاع آنتی اکسیدانتی الروهای تازه تفریخ شده از مولدین گردید.

بـه عـالوه اسـتفاده از مکمـل کالتـه معدـنی بن زا فیـش® در جیره بچـه ماهیان 
کـوی موجـب افزایـش 14 درصـدی وزن، بهبـود ضریـب تبدیـل خـوراک، افزایش 
شـاخص های خون شناسـی و دفـاع آنتی اکسـیدانتی گردیـد. در ایـن آزمایـش 
مکمـل کالتـه معدـنی بـن زا فیـش® در مرحلـه تولیـد خـوراک )بـه صـورت پلـت( 

بـه جیـره اضافـه گردید.


