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   بلدرچین  MCHAکمپلکس  

  

سیار  پرندگان از ست  مفیدی ب شتی  که ا   لعادها فوق گو

 از مراتب  به  هم آن کیفیت  و مزه.  دارد مقوی و لذیذ  

  دوجو  دلیل به پخت زمان در و است بهتر مرغ شت گو

 کیبتر و شود  نمی متالشی  پیوندی پیچیده های سلول 

ند  می حفظ کامال  را خود  در موجود پروتئین ارزش.ک

 کمیاب آمینه اسیدهای  و است  % 25 پرنده این گوشت 

شت  در صرف .  شود  می یافت وفور به پرنده این گو  م

 فتهر دست  از های سلول  ترمیم سبب  بلدرچین گوشت 

   ،کانپزش  از بسیاری  توسط  ، آن گوشت  در موجود های ویتامین و کمیاب معدنی عناصر  وجود بدلیل و گردد می بدن

  ائیغذ عادات تغییر به توجه با.گردد می تجویز خوابی بی و اعصمماب ضممع  ، فشممارخون ، تشممن  ، آسممم بهبود جهت

  . است گسترش به رو و شده دنبال بیشتری جدیت با بلدرچین پرورش کار که تاس سال چندین ، ایرانیان

  این میر و مرگ از جلوگیری و کیفیت  با  های  تخم تولید  و سمممالمت  دیگری دهنده  پرورش هر مانند   راسمممتا  این در

  25 تا معموال و اسممت مقاوم ها بیماری مقابل در بلدرچین خوشممبختانه.  اسممت دهندگان پرورش اصمملی دغدغه حیوان

 .شود می وارد مرغدار به زیادی زیان ضررو ، گردد بیماری دچار روزگی 25 در اگر اما شود نمی بیماری دچار روزگی

 حفممظ بممه بلممدرچین جهممت MCHA کمممکلک  تولیممد بمما آپادانمما ژالتممین و پممروتئین تولیممد شممرکت راسممتا ایممن در

 و ددهم  ممی  کماه   ای مالحظمه  قابمل  طمور  بمه  را جانمدار  میمر  و ممرگ  امکمان  و  نمموده  کمم   حیموان  بمدن  مقاومت

          کممم  زا اسممتر  هممای بحممران از عبممور در حیمموان بممه ،بمماالتر کیفیممت بمما هممای تخممم ایجمماد ضمممن همچنممین

 بمی   اسمتفاده  صمورت  در حتمی  بنمابراین  ، اسمت  ارگانیم   و طبیعمی  محصمول  ایمن  پایمه  اینکمه  بمه  توجمه  با د.کن می

 .کند نمی ایجاد جانبی عوارض و مسمومیت هیچگونه حیوان در مجاز مقدار از

 

شرکت تولید پروتئین و ژالتین
آپادانا

درایران  MCHAتولید کننده انحصاری کمپلکس 
و خاورمیانه
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 MCHAکمپلکس معرفی محصول 

ستفاده از آخرین تکنولوژی دنیا  و طی          ست که با ا صرمعدنی ا سل جدیدی از مکمل های خوراکی عنا صول  ن این مح

پروسه ای خاص و منحصر بفرد ، در شرکت تولید پروتئین و ژالتین آپادانا تولید گشته است . در این محصول اسید           

میزان چشممممگیری باعف افزای  قابلیت جذب این  آمینه به عنوان ی  حامل برای عناصمممر معدنی عمل می کند و به 

حاوی ماکرومینرال های ضممروری کلسممیم ، فسممفر، پتاسممیم و    MCHA کمکلک عناصممر از دیواره روده می گردد. 

به همراه         لت ، منگنز و سممملنیم  با های ارزشممممندآهن ، روی ، م  ، ک پروتئین کالته   %36منیزیم و میکرومینرال 

کالته بودن آنها در راستای جذب حداکثراین عناصر صورت گرفته است . پروتئین کالته      می باشد.   ()اسیدهای آمینه 

محصول عناصرمعدنی را به صورت باندشده از جدار روده عبورمی دهد و از طریق جریان خون در دستر  بافت ها        

 .  قرارمی دهد

 

 MCHAترکیبات کمپلکس 

برروی بستری از پروتئین قرار گرفته است    (Ca10 (Po4)6(Oh)2)در این محصول کریستال های هیدراته  آپاتیت  

سفردر هنگام جذب        سیم و ف شکل از کل ضروری و با ارزش را نیز به همراه دارد . این  و انواع مختلفی از مینرال های 

 روده ای به علت کالته بودن باالترین میزان جذب را در بین منابع تامین کننده کلسیم و فسفر جیره دارد.

نیز به شمممکل کالته جذب می شمممود و تحت تاایر عوامل          (MCHA)مینرال های دیگر موجود در ترکیبات کمکلک    

) مثل فیتات، اسید تانی  ، اکساالت و اسیدهای چرب (قرار نمی گیرد.    موجود در جیره (inhibitors)ممانعت کننده 

 Mg ,K, Coاختیار طیور قرارداده و مینرال های  ( در 1به  2این محصول کلسیم و فسفر را به نسبتی مناسب )تقریبا       

Minerals

•Ca

•P

•Mg

•K

•Se

•Mn

•Cu

•Co

•Fe

•Zn

Amino Acids

•Methionine

•Cystine

•Methionine+ Cystine

•Lysine

•Threoine

•Arginine

•Isolucine

•Leucine

•Valine

•Histidine

Amino Acids

•Phenylalanine

•Glycine

•Serine

•Proline

•Alanine

•Aspartic

•Glutamic Acid

•Ammonia
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,Cu ,Se ,Mn ,Zn Fe مورد نیاز را در حد نیاز(Normal & Natural Physiological Ratio ) کند.پروتئین  میتامین

موجود در این ماده متشکل از اسیدهای آمینه ضروری بدن مثل متیونین و لیزین و همچنین اسیدهای آمینه مورد نیاز     

 ( می باشد . GLYدر روند رشد و شکل گیری بافت اسکلتی ) مانند گالیسین 

 

 ( Chelating)اهمیت شکل کالته عناصر معدنی 

سال های اخیر   ست . نقایص         در  شده ا ست فراهمی آنها  صر معدنی و قابلیت زی تحقیقات فراوانی برروی جذب عنا

موجود در استفاده از مکمل های معدنی با منشا غیرآلی مثل وجود ناخالصی ، ایجاد مسمومیت ، قابلیت زیست فراهمی    

درصد می باشد ( واکن  متقابل  10ز پائین ) بطور مثال قابلیت زیست فراهمی سولفات منیزیم و سولفات روی کمتر ا

  ، کارشناسان را برآن داشت که بدنبال راه حلی برای این مشکل برآیند.     (inhibitors)با عوامل ممانعت کننده جیره 

تحقیقات اخیر نشممان می دهد که بهترین راه حل برای اطمینان از دردسممتر  قرارگرفتن عناصممر معدنی اسممتفاده از 

 شکل کالته آنهاست . 
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 MCHAاثرات مینرال های کالته شده میکرو و ماکرو در کمپلکس 

 

روی

تقویت سیستم ایمنی بدن•

افزایش سرعت رشد•

افزایش سرعت بهبود زخم•

پتاسیم

افزایش رشد•

بهبود اسهال •

جلوگیری از کاهش اشتها •

منگنز

افزایش رشد استخوان ها و رشد کلی•

تقویت سیستم ایمنی بدن•

پیشگیری از بروز مشکالت بافت اسکلتی •

آهن

پیشگیری از کم خونی  •

افزایش مقاومت در برابر بیماری ها •

سلنیوم

کاهش  اثرات سمی فلزات سنگین •

تقویت سیستم ایمنی •

پیشگیری از دیستروفی  عضالنی  •

منیزیوم
جلوگیری از تتانی •

کبالتو مس

افزای  مقاومت در برابر بیماری ها•

پیشگیری از کم خونی  •
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   MCHAکمپلکس  ویژگی های خاص 

 از موادی با منشا آلی و طبیعی استفاده شده است . MCHA در تولید کمکلک  .1

( نیممازی بممه اسممتفاده از آنتممی اکسممیدان همما ،      %2بممدلیل پممائین بممودن چربممی در محصممول ) کمتممراز       .2

 افزودنی دیگر نیست .نگهدارنده ها و مواد 

بممه دلیممل جممذب کامممل فسممفر و مینممرال هممای موجممود ، دفممع ایممن مممواد از طریممق ف مموالت در محممیط         .3

 زیست به حداقل می رسد.

 عاری از هر گونه ناخالصی و فلزات سنگین م ر است . .4

 استفاده طوالنی مدت هیچگونه مسمومیت حاد یا مزمنی ایجاد نمی کند. .5

ولوژیمم  عناصممرمعدنی موجممود درمصممرف آن محممدودیتی وجممود نممدارد و   بممدلیل نسممبت متعممادل و فیزی  .6

 در صورت استفاده بی  از حد از آن عارضه ای ایجاد نمی شود.

 

  و افزای  وزن گله    FCRبهبود ضریب تبدیل  

 رفع کامل فلجی و نرمی استخوان  

 ، تغییرات جیره ( ، مناسب جهت دوران های بحرانی )استر  دمای محیط ، واکسیناسیون استر آنتی  

 تامین کمبود و باالن  مواد معدنی موار 

 حاوی فاکتورهای رشد 

 کاه  تلفات  

 افزای  قدرت سیستم ایمنی بدن با بهبود تیتر آنتی بادی  

 ایجاد یکنواختی وزن گله  

 افزای  درصد هچ  

 کاه  نفوذ مواد پاتولوژی  به تخم  

 بهبود کیفیت پوسته تخم  
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( می باشد . این ماده یکی  Ipriflavon( نظیر ایکریفالوون )Growth Factorsحاوی عوامل رشد )   MCHAکمکلک  

( است که در متابولیسم استخوان نق  دارند و محرک استخوان سازی هستند . این عوامل  Iso Flavonsاز مشتقات )

 ( دارند. Osteoblasts( و اار محرک روی استئو بالست ها )  Osteoclastsمهاری روی استئوکالست ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کیلوگرمی سه الیه عرضه می گردد. 10در پاکت های   MCHAمحصول کمپلکس 

 بطور کامل و یکنواخت با دیگر اجزا جیره مخلوط گردد. میزان مصرف : 

 کیلوگرم به هر تن7-10افزودن 

 

 در جای خشک وخنک و دور از آفتاب نگهداری شود .

سال پس از تاریخ تولید قابل استفاده می باشد. 2این محصول تا   

 


