
مکمل کالته معدنی خوراک اسب

)Additive( مقدار مصرف روزانه برای هر رأس اسب، جهت مصرف به شکل سربار
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4/5 350 - 400 1 کمتر از 70
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6/5 550 - 600 3 200 - 250
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در اســب های ســنگين وزن بــا فعاليــت بدنــی کــم )Low Performance( مقــدار مصــرف تــا 

50 درصــد کمتــر از جــدول فــوق توصيــه می شــود.

ترکیب مکمل بن   زا هورس®
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)ppm( واحد در میلیون به فرم کالته

اسب و عناصر ریز مغذی
مالـی سـاالنه حـدود 300 میلیـارد دالر  دارای گـردش  پـرورش اسـب در جهـان،  صنعـت 
می باشـد. تعـداد اسـب های موجـود در جهـان بیـش از 60 میلیـون رأس اسـت. کشـورهای 
آمریـکا، چیـن، مکزیـک و برزیـل بیشـترین تعداد اسـب را در جهـان دارند. در ایران 60 هزار 
رأس اسـب وجـود دارد. اسـب ها از لحـاظ بهره دهـی )کاری، مسـابقه ای، پرشـی و...(، نـژاد، 
وضعیت نیم رخ و وزن قابل تقسیم بندی به گروه های مختلفی هستند. یکی از پایه های 
بسـیار مهم این صنعت، تغذیه اسـب اسـت که به شـکل مسـتقیم روی زیبایی، سـالمت، 
شادابی، استقامت و در نتیجه قیمت اسب اثر دارد. بر همین اساس در بازار، مکمل های 
گوناگوـنی بـرای بهبـود پارامترهـای مؤثـر بـر قیمـت اسـب وجود دارند که هـر یک به نحوی 
بـر یـکی از ایـن مـوارد اثـر گذارنـد. درصورـتی که یک مکمـل بتواند به طـور همزمان چندین

پارامتــر دخیــل در قیمــت اســب را ارتقــاء دهــد می توانــد بــه عنــوان یــک مکمــل ایــده آل 
سرنوشــت فارم های پرورش اســب را تغییر دهد. نقش عناصر ریزمغذی در تغذیه اســب، 
بســیار کلیــدی و حیاتــی اســت، بــه شــکلی کــه کمبــود هــر یــک از ایــن عناصــر می توانــد 
موجــب کاهــش ســطح ســالمت و بازدهــی حیــوان گردد. مکمل هــای گوناگونی بــرای تأمین 
ایــن عناصــر در بــازار موجودنــد کــه شــامل مکمل هــای معدنــی و مکمل هــای کالتــه )عمدتــًا 
اســید آمینــه ای( هســتند. جــذب مکمل هــای کالتــه موجــود از مکمل هــای معدنــی باالتــر 
اســت امــا اثرگــذاری و مقــرون بــه صرفــه بــودن، چالــش بســیار مهــم مصــرف آنهــا اســت.

روش مصرف:
مکمـل بـن زا هـورس® بـه شـکل افزودـنی اسـت و جهـت اضافـه نمـودن ایـن مکمـل طبـق 
جـدول، نیـاز بـه هیـچ گونـه تغییـری در اجـزای خـوراک و سـایر مکمل هـای مرسـوم بـا پایـه 
معدـنی نمی باشـد. ايـن مکمـل بـر اسـاس وزن اسـب، در يـک دوز روزانـه در وعـده دلخـواه 
به صورت مخلوط با خوراک یا کنسـانتره و یا محلول در آب یا شـیر مصرف می شـود. الزم 
اسـت خـوراک قبـل از اختـالط بـا مکمـل، کمـی خیس شـود تـا مکمل به خوراک چسـبیده و 
هدر رفت نداشـته باشـد. اين مکمل به راحتی در آب قابل حل می باشـد، اما به دلیل هدر 
رفـت بـاال، اسـتفاده از ایـن روش توصیـه نمی شـود. )مگـر اینکه از سـرنگ اسـتفاده شـود(

مکمل بن   زا هورس®، مخصوص اسب
بـا تکیـه بـر بررسـی ها و پژوهش هـای گوناگـون و نیـاز بـازار، شـرکت دانش بنیـان صـدور 
احـرار شـرق بـرای اولیـن بـار محصـول منحصـر بـه فـردی را بـا عنـوان مکمـل بـن زا هـورس®
ــرده اســت. ــد ک ــوراک اســب تولی ــه معدنــی خ ــل کالت ــوان مکم ــه عن )® Bonza Horse( ب

 )USPTO( فنــاوری ســاخت مکمــل بــن زا هــورس® در اداره ثبــت اختراعــات ایــران، آمریــکا
و اتحادیــه اروپــا )EPO( بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن مکمــل، حــاوی 8 عنصــر مــس، روی، 
ســلنیوم، آهــن، کــروم، کبالــت، منگنــز و منیزیــم می باشــد کــه به صورت کالتــه و با مقادیر 
تضمیــن شــده در ایــن محصــول وجــود دارد. مکمــل بــن زا هــورس® اثــرات چشــمگیری در 
بهبــود رشــد، زیبایــی و ســالمت اســب دارد و می توانــد بــه شــکل محلــول در آب یــا مخلــوط 
بــا خــوراک اســب مصــرف شــود. مصــرف کننــدگان ایــن مکمــل در فارم هــای پــرورش اســب 
خــود، حــذف یــا کاهــش آنتی بیوتیک هــا و داروهــا را تجربــه کرده انــد. بــا مصــرف مکمــل

بـن زا هـورس®، فراینـد رشـد و اسـتخوان بندی حیـوان سـریع تر و صحیح تـر انجام می شـود 
و کـره اسـب در مـدت کوتاه تـری بـه چاالـکی و زیباـیی ایـده آل می رسـد. اسـتفاده از مکمل 
بـن زا هـورس® در حیـوان مـاده، موجـب کاهش وقوع مشـکالت موجود در فرایند آبسـتنی 
و زایـش )از قبیـل سـقط، سـخت زایی و...( شـده و تولـد یـک کـره اسـب سـالم و شـاداب را 
بـه  دنبـال خواهـد داشـت. در مجمـوع، گنجانـدن مکمل بـن زا هورس® در جیـره غذایی فارم 
شـما موجـب افزایـش سـطح سـالمت، رشـد، زیباـیی، افزايـش نفـس، اسـتقامت و چاالکی 
اسـب شـده، میزان مصرف داروها و آنتی بیوتیک ها را کاهش داده و فرآیند تولید مثلی 
حیوان را به شـکل چشـمگیری بهبود می بخشـد. بنابراین با مصرف این مکمل هزینه های 
ی در فارم هـای پـرورش اسـب کاهـش یافتـه و سـودآوری افزایـش خواهـد یافـت. به   جانـب
همیـن  دلیـل مصـرف ایـن مکمـل بسـیار مقـرون بـه  صرفـه بـوده و مزایـا و سـود حاصـل از 

مصـرف آن چنـد برابـر هزینـه صـرف  شـده جهـت تهیه بـن زا هورس® می باشـد.

شرايط نگهداری:
ــور خورشــید و  ــد. دور از ن ــه طــور کامــل ببندي ــار مصــرف در قوطــی را ب بعــد از هــر ب
دســترس کــودکان، در جــای خشــک، دمــای اتــاق و در بســته  بنــدی اصلــی نگهــداری و 

از يــخ  زدگــی محافظــت شــود.

تاریـخ انقضـای ایـن محصـول در صـورت بـاز نشـدن در قوـطی تا 2 سـال پـس از تولید 
و در صـورت بـاز شـدن، 12 ماه می باشـد. 

شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

bمالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته  o n z a h o r s e

1 kg500 g

موارد احتیاط:
در صــورت مصــرف مكمــل بــن زا هــورس®، نبایــد ســایر مکمل هــای آلــی عناصــر ریــز مغــذی 
)ماننــد کالت هــای بــر پایــه اســید آمینــه، پپتیــدی، هیدروکســی، پلی ســاکاریدی و منشــاء 

مخمــری( در جیــره غذایــی به طــور همزمــان بــا ایــن مکمــل مصــرف شــود.

بسته بندی: قوطی 0.5 و 1 کیلوگرمی

ـرف دامپزشکــی فقــط بــرای مصـ
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