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تر�ییب از با �یفیت ترین اجزا برای مهار مای�وتو�سین ها

حاوی مواد ایمونوژن

محصولی از شرکت «افزودنی های سپهر ماکیان فرتاک»



محصول A-Guard Plus حاوی ترکیبات رسی، دیواره 
مخمر، کربن فعال، اســـیدهای عالـــی به عالوه آنتی 
اکسیدان، ترکیبات فایتوژنیک، ایمونوژن ها، عصاره های 
گیاهی نظیر عصاره ماریتیغال و ترکیبات ضدالتهاب و 
دارویی است که بدن حیوان را در برابر اثرات جانبی 
مایکوتوکسین ها و سایر عوامل بیماری زا محافظت 
کرده و سبب اثربخشـــی مضاعف توکسین بایندر 

خواهد شد.

 برای مقابله با انواع مایکوتوکسین ها

اثر A-Guard Plus بر سموم قارچی A-Guard Plus؛
توکسین بایندر هشت جزئی

مزایای استفاده از A-Guard Plus«مایکوتوکسین» چیست؟
مایکوتوکسین ها سمومی هستند که توسط برخی از سویه های 
قارچ ها تولید می شوند. این متابولیت های ثانویه را قاتالن پنهان 
می دانند؛ چرا که نه تنها در سطوح باال، بلکه در سطوح پایین نیز 
می توانند دام، طیور و آبزیان را تحـــت تاثیر قرار داده و خطرات      
غیر قابل انکاری همچون کاهش عملکرد تولیدی، افزایش تلفات، 
افت تولیدمثل، تولد جنین های ناقص الخلقه، افزایش ابتال به 
بیماری های عفونی، آسیب های کلیوی و کبدی، اختالالت دستگاه 
عصبی، لنگش، و مشکالت گوارشی را ایجاد کنند. همچنین اثرات 
زیانبار بقایای این سموم در گوشت، تخم مرغ و شیر از نگرانی های 
اصلی تولیدکنندگان، مصرف کننـــدگان و کارخانجات فرآورده های 

پروتئینی و لبنی است. 

پژوهش های بخش تحقیق و توسعه شرکت تولیدی فرتاک در 
شرایط برون تنی نشان دهنده ی حداکثر جذب مایکوتوکسین ها 

توسط A-Guard Plus هستند.

زیرالئون

فومونیسین

B آفالتوکسین

دئوکسی نیولئون

اکراتوکسین

۷۶/۴

۴۷/۱

۹۹/۹

۵۲/۵

۴۵/۳

میزان جذب (درصد)نوع مایکوتوکسین

بهبود عملکرد تولید مثل

بهبود هضم و جذب خوراک

بهبود ضریب تبدیل

کاهش تلفات و بیماری ها

سالمت دستگاه گوارش

افزایش عمر مفید تولیدی دام های شیری و مولد



بر اساس اطالعات سال ۲۰۱۶

میزان آلودگی مایکوتوکسین ها
در خاورمیانه

ترکیبات رسی 
بنتونیت فرآوری شده، سپیولیت و خاک دیاتومه

جذب مایکوتوکســـین های قطبـــی از قبیل 
آفالتوکسین ها و فومونیسین ها 

دیواره مخمرها
مانان الیگوساکارید، بتا ۱ و ۶ و بتا ۱ و ۳ دی گلوکان

جذب مایکوتوکســـین های غیـــر قطبی نظیر 
زیرالنون ها و اکراتوکسین ها

کربن  فعال 

و  اکراتوکســـین ها  آفالتوکســـین ها،  جذب 
تریکوتسن ها

عصاره های گیاهی - ماریتیغال و ...

رفع اثرات منفی مایکوتوکسین ها بر کبد، کلیه و 
سیستم ایمنی

آنتی اکسیدان ها

ورود  از  ناشـــی  آزاد  رادیکال هـــای  حـــذف 
مایکوتوکسین ها به بدن

ترکیبات ضد التهاب و دارویی

تقویت دستگاه ایمنی، کاهش التهاب های ناشی از 
مایکوتوکسین ها

ایمونوژن ها - ترکیبات ایمنی زا

تحریک دســـتگاه ایمنی، بهبود ساختار 
دستگاه گوارش

فومونیسین

اکراتوکسین

زیرالنون

آفالتوکسین

T2

دئوکسی نیوالنول

٪۸۴
٪۶۲

٪۵۴
٪۱۸
٪۸

٪۱.۵۳

اسیدهای آلی

کاهش رشد کپک ها، بهبود عملکرد توکسین بایندرهای 
رسی، تقویت دستگاه گوارش گوساله ها و طیور

اجزای A-Guard Plus به همراه عملکرد اجزا 



گاو شیری

طیور

گوسفند و بز

آبزیان

گرم به ازای هر راس در روز۳ - ۵

کیلوگرم در هر تن خوراک۰/۵ - ۲/۵

۱ - ۰/۵
۲ - ۱/۵

کیلوگرم در هر تن خوراک
کیلوگرم در هر تن خوراک

۳۰ - ۲۵
۱۵ - ۱۰

گرم به ازای هر راس در روز
گرم به ازای هر راس در روز

انتظار زایمان و اوایل شیردهی، گوساله های شیرخوار

اواسط و اواخر شیردهی، گاو خشک، تلیسه، گاو پرواری

شرایط پیشگیری

آلودگی زیاد

توصیه مصرف

مالحظات مصرف

. بهترین زمان مصرف: حداکثر یک سال پس از تولید
. در جای خشک و خنک نگهداری شود.

. درب کیسه پس از هربار استفاده کامال بسته شود.

کیسه  ۲۵ کیلوگرمی لمینت دوالیه

نوع بسته بندی

ترکیبات

ترکیبات رسی (بنتونیت فرآوری شده، سپیولیت و خاک دیاتومه)  |  دیواره مخمرها (مانان الیگوساکارید، بتا ۱ و ۶ و بتا ۱ و ۳ دی 

گلوکان)  |  اسیدهای آلی  |  کربن فعال  |  ایمونوژن ها  |  عصاره های گیاهی  |  ترکیبات ضد التهاب و دارویی
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محصولی از شرکت افزودنی های 
ســـــپهر ماکیـــــان فـرتــــاک

آسیایی،  بزرگراه  مشهد،  آدرس: 
پیامبـــر اعظـــم ۱۳، پالک ۳۶

www.Far takadd.com
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