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پیشتاز در مقاوم سازی خورا� توصیه مصرف

شرایط نگهداری

بهترین زمان مصرف، شش ماه پس از تولید
در جای خشک و خنک نگهداری شود.
پس از مصرف سر کیسه بسته شود.

ترکیبات

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

نوع بسته بندی

محصولی از شرکت «افزودنی های سپهر ماکیان فرتاک»

محصولی از شرکت افزودنی های 
ســـــپهر ماکیـــــان فـرتــــاک
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Binder

از جمله مهمترین اهداف پلت کردن خوراک دام،طیور 
و آبزیان کاهش افـــت و هدررفت خوراک در هنگام 
حمـــل و نقل، انبارداری و مصرف اســـت. همچنین 
تغذیه یکنواخت و یکسان جیره و جلوگیری از مصرف 
انتخابی از جمله مهمترین اهداف فرایند پلت کردن 
است. اما رسیدن به آنچه که گفته شد مستلزم آن 
است که ساختار فیزیکی پلت تا زمان مصرف حفظ 
گردد. سایش خوراک به میزان قابل توجهی در هنگام 
بسته بندی، بارگیری، تخلیه، حرکت در خطوط انتقال 
خوراک به دانخوری و یا ورود به فیدرمیکسر و مصرف 

توسط پرنده یا دام اتفاق می افتد. 

حاوی ترکیبات طبیعی مغذی و فاقد هرگونه مخاطره زیستی برای 
انواع دام، طیور و آبزیان

کمک به جذب بیشتر رطوبت در فرایند کاندیشنینگ و در نتیجه 
کیفیت بهتر محصول

کاهش استهالک، مصرف انرژی و بسته شدن منافذ دای در فرایند 
پلت کردن

سازگار با سایر اجزای جیره و فاقد اثر منفی بر هضم و جذب آن ها

میزان مصرف پایین و باز بودن فضای جیره برای سایر مواد مغذی

بهبود عملکرد، ضریب تبدیل و یکنواختی گله های مصرف کننده

افزایش قوام و استحکام ساختار پلت در برابر آسیب های فیزیکی 

حاوی مقادیر قابل محاسبه انرژی و پروتئین

مخلوط شدن مناسب در میکسر

کاهش میزان خاکه

شرکت تولیدی افزودنی های سپهرماکیان فرتاک مفتخر است تا شما 
تولیدکنندگان خـــوراک دام، طیور و آبزیـــان را با محصولی جدید و 
متفاوت برای هرچه باکیفیت تر شدن پلت تولیدی همراهی کند. از 
معایب پلت بایندرهای معدنی مانند بنتونیت که امروزه در صنعت 
خوراک دام و طیور استفاده می شوند می توان به افزایش استهالک، 
مصرف انرژی و بســـته شدن منافذ دای اشـــاره کرد. همچنین از نظر 
عملکرد محصـــول نهایی نیز ابهاماتی در مورد اثر منفی بنتونیت بر 

خوشخوراکی و قابلیت هضم ریزمغذی ها وجود دارد. 

پژوهش های بسیاری که توسط بخش تحقیق و توسعه شرکت 
افزودنی های ســـپهرماکیان فرتاک انجام شـــده است، به ما 
اطمینان خاطـــر می دهند که محصولی باکیفیت و موثر را به 

تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان عرضه نماییم.
در تحقیقی که با هدف بررسی افزودن A-Bind به خوراک پلت 
مرغ های تخم گذار و بررسی شاخصه های فیزیکی پلت تولیدی 
انجام شده، مشاهده گردید که افزودن A-Bind موجب افزایش 
شاخص قوام پلت (PDI) و سختی (Hardness) محصول پلت 

تولیدی می شود.

در پژوهشی دیگر که با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان درباره  
اثر  سایز مش آســـیاب، رطوبت افزوده شده، میزان چربی ها و 
استفاده از محصول A-Bind در فرموالسیون جیره تولیدی یک 
 A-Bind کارخانه خوراک دام انجام شد، مشاهده گردید که سطح
بیشترین تاثیر را بر شاخص PDI داشته است. به طوری که به 
ازای افزودن هر ۲ کیلوگرم از A-Bind به فرمول اولیه، این شاخص 

حدود ۴ واحد افزایش نشان داد. 

چرا پلت بایندر؟

A-Bind مـزایای استفاده از پلت بایندر

چرا A-Bind؟
شرکت سپهرماکیان فرتاک�

پیشرو در پژوهش و فناوری

۷۵

۷۰

۶۵

۶۰

۵۵

۶۴.۳۴

۷۴.۴۴-

-

-

-

-

شاهد
 + پلت بایندر

شاهد

PDI

 ۴.۸

۴.۶

۴.۴

۴.۲

۴.۰

۴.۵

۴.۸
-

-

-

-

-

شاهد
 + پلت بایندر

شاهد

Hardness

بهینه ســـازی کیفیت پلـــت باعث بهبود 
خوراک مصرفی� کاهش جداســـازی اجزای 
خوراک توســـط پرنده و افزایش عملکرد و 

یکنواختی در گله می شود.
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۲ کیلوگرم در تن خوراک

راز موفقیت در برابر آنچه گفته شـــد افزایش 
مقاومت پلت  با بهره گیری از یک پلت بایندر 

مناسب است. 


