
محصولی از شرکت «افزودنی های سپهر ماکیان فرتاک»

ضدعفونی  �ننده خورا�



A-Clean مکانیسم های عمل

فرمالدئید 

خوراک یک عامل مهم برای انتقال عوامل بیمـاری زا 
محسـوب می شود. هیچگاه نمی توان ادعا کرد که 
خوراک به طور کامل عاری از میکروارگانیســـم های 
مضر می باشد. در واقع هنگامی که بار میکروبی در 
خوراک از حد اســـتاندارد بیشتر شود گــــله دچار 
بیمـاری شده و تلفـات به شـدت افـزایش می یابد. 
محصول A-Clean یـــک ضدعفونی کننده خوراک 
است که از رشد میکروارگانیسم های مضر (ویروس، 
باکــــتری، قــــارچ و ...) خـــوراک ماننـــد باکتری 

سالـمـونال جلوگـیری می کند.

ترکیـــب فرمالدهید با مولکول های حـــاوی پیوند 
دوگانه و اخالل در فعالیت اســـمزی لیپوپروتئین ها 
سبب تخریب دیواره و سلولی باکتری ها، اندوسپرها، 

مخمرها وقارچ های کپکی می شود.

همچنین این ترکیب با ایجاد اختالل در بیان ژن ها، 
فعالیت  سلولی را مختل نموده و سبب جهش ژنتیکی 
می شـــود. در نتیجـــه فعالیـــت و تکثیر ســـلولی 

میکروارگانیسم متوقف خواهد گردید.

یکی دیگـــر از ویژگی های فرمالدئید بر هــــــم زدن 
فعالیت پروتئین ها و آنزیم های درون سلولی بوده که 
در ادامه فعالیت های ســـلولی میکروب های مضر را 

متوقف می نماید.

ضدعفونی کننده خوراک

 امروزه از فرمالدئید برای کاهش میزان باکتری سالمونال و سایر باکتری
 های پاتوژن در خوراک دام و طیور استفاده می شود. اهداف سلولی 
بالقوه فرمالدئید شامل هسته هاگ اسپورهای باکتریایی، دیواره های 
ســـلولی باکتری های پاتوژن و گروه های آمینه قارچ ها است که با 
تشکیل پیوند غیرقابل برگشت با RNA و DNA در باکتری های پاتوژن 

و قارچ ها در خوراک ایجاد می شود.

سالمونلوز که عامل آن باکتری ســـالمونال است یکی از بیماری های 
باکتریایی مهم در صنعت طیور در ســـطح جهان اســـت. گونه های 
سالمونال سبب عفونت های روده ای بدون نشانه در پرندگان می شوند.

با توجه به شیوع گسترده باکتری سالمونال و زنده مانی طوالنی مدت 
آن، اســـتراتژی های کنترل این بیماری باید مدنظر قـــرار گیرد. در 
کارخانجات خوراک دام، ۳ استراتژی جلوگیری از تکثیر، مهار رشد و 
حذف باکتری پیشـــنهاد می گردد. جدیدتریـــن روش مهار باکتری 
ســـالمونال استفاده از مخلوط اسیدهای آلی، اسانس های گیاهی و 

فرمالدئید است.

اهداف فرمالدئید 

اسپورهای باکتریایی

باکتری

هسته اسپور

آمینه  گروه هـــای 
قارچ ها و مخمرها

اثر A-Clean روی باکتری سالمونال



خوراک پایه بدون ضدعفونی کننده

ضدعفونی خوراک دام، طیور و آبزیان

کاهش میزان تلفات ناشی از درگیری های ویروسی مانند نیوکاسل، 
آنفوالنزا، برونشیت و ...

کنترل و کاهش آلودگی های میکروبی، قارچی، ویروســی و کاهش 
ابتال به بیماری های واگیردار در گله

کنترل میزان TVN پودر ماهی و پودر گوشت

کاهــش عــوارض ســقط جنیــن و اختــالالت بــاروری ناشــی از 
مایکوتوکسیکوز در دام 

ضدعفونی خطــوط و تجهیزات کارخانجات خــوراک دام و طیور و 
سیلوهای ذخیره مواد اولیه

افزایش میزان هضم پذیری خوراک به دلیل حضور اسیدهای آلی

کاهش هزینه های درمان و مصرف دارو

استفاده آســان و عدم آسیب رسانی به تجهیزات و خطوط انتقال 
خوراک در کارخانه و مزرعه

A-Clean مزایای استفاده از

روش مصرف

محصول A-Clean هیچگونه تداخل دارویی با دز 
پیشـــنهادی (۱ تا ۲ کیلوگرم در تـــن) با دیگر اجزاء 
خوراک محافظت شـــده (Encapsulated) مانند 
پروپیوتیک هـــا و آنزیم ها نـــدارد. در ضمن این 

محصول مقاوم به حرارت می باشد.

یک کیلوگـــرم محصـــول A-Clean در یک تن خـــوراک بطور 
یکنواخت مخلوط گردد.

در کارخانجات تولید پودر ماهی و پودر گوشـــت جهت کنترل بار 
میکروبی و قارچی و حفـــظ TVN، مقدار پنج کیلوگرم در هر تن 

اضافه شود.

جهت ضدعفونی تجهیزات، وســـایل و خطـــوط تولید خوراک، 
مخلوط ۰/۵ درصد A-Clean با کربنات کلیسم مخلوط و در داخل 

خطوط عبور داده شود.

منع مصرف
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مقایسه اثر افزودن ضدعفونی کننده 
A-Clean به خوراک

خوراک حاوی ضدعفونی کننده خارجی

A-Clean خوراک حاوی ضدعفونی کننده
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فرمالدئید  |  اسید آلی  |  عصاره و اسانس های گیاهی (ترپن ها)

. بهترین زمان مصرف: حداکثر یک سال پس از تولید
.  درب کیسه پس از هربار استفاده کامال بسته شود.

. در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود.
. در هنگام مصرف از تماس مستقیم با پوست، مخاط و چشم جلوگیری شود.

. حتماً در حین مصرف از دستکش و عینک استفاده شود.

شرایط پیشگیری

در زمان شیوع بیماری (ویروسی و باکتریایی)

ضدعفونی خطوط تولید خوراک و مکمل

ضدعفونی پودر گوشت و پودر ماهی

کیلوگرم در هر یک تن خوراک

کیلوگرم در هر یک تن خوراک

 A-Clean پرمیکس ۰٫۵ درصد

کیلوگرم در تن محصول

۱ 

۳ - ۲

۵

توصیه مصرف

مالحظات مصرف

ترکیبات

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی لمینت دوالیه

نوع بسته بندی

محصولی از شرکت افزودنی های 
ســـــپهر ماکیـــــان فـرتــــاک
آدرس: مشـــهد، بزرگراه آسیایی، 
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