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One Step for the Earth

یک قــدم برای زمیــن

محصوالت ارائه شده در انحصار شرکت مزرعه طبیعت گرای همند می باشد
و هرگونه بهره برداری از نام و فرمول ها، تنها با مجوز کتبی از این شرکت مقدور می باشد.

BioActive

BioActive

Buffer for Ruminants
بافر سنتتیک ویژه نشخوارکنندگان
(با افتخار، محصول فرموله و تولید شده در ایران)

مزایا و ویژگی های منحصر به فرد بایو اکتيو:

بایو اکتيو محصولی منحصر به فرد است که توسط دانشمندان شیمی ایرانی فرموله شده است.

بایو اکتيو یک ترکیب شیمیایی واحد است؛ بر خالف سایر پیش مخلوط های موجود در بازار، که

از ترکیب چند باز و بافر تولید می شوند. 

ظرفیت تعدیل pH شکمبه توسط بایو اکتيو دوبرابر جوش شیرين است.

قدرت حاللیت بایو اکتيو نسبت به میزان تولید اسید در شکمبه، افزایش می یابد.

ماندگاری بایو اکتيو نسبت به جوش شیرين در مایـع شکمبه چند برابر است.

بایو اکتيو محصول مشابه خارجی ندارد.

دام هدف: نشخوار کنندگان
بسته بندى: کیسه ٢٥ کیلوگرمى

شرایط نگهدارى: در جاى خشک و خنک، دور از نور

www.damdarebartar.com
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آنالیز عنصری  بایو اکتيو

ــار در جهــان  ــرای نخســتين ب ــازه ای از بافرهــای شــکمبه ای اســت کــه ب ــو درواقــع نســل ت ــو اکتي باي
تولیــد شــده و مشــابه خارجــی نــدارد. کارکــرد شــگفت انگیــز آن در تعدیل pH، ســبب شــده اســت که 
ایــن محصــوِل تــازه به ســرعت جایــگاه خــود را در میــان دامــداران پيــدا کنــد. یکــی دیگــر از مزایــای 
ــو نســبت بــه   جوش شــیرين، متغیــر بــودن حاللیــت آن بســته بــه میــزان  ــو اکتي بســیار مهــم باي
تولیــد اســید در شــکمبه اســت. جوش شــیرين به ســرعت در مایـــع شــکمبه حــل شــده و در مــدت 
کوتاهــی اثــر بافرينــگ آن بــه پایــان می رســد؛ زيــرا هرچــه حاللیــت یــک بافــر بیشــتر باشــد، 
ماندگاری (Durability) آن به همان نسبت کاهش می یابد.  بايو اکتيو در حالت عادی دارای حاللیت 
ــم ــود، ه ــد ش ــکمبه تولی ــتری در ش ــید بیش ــه اس ــت. هرچ ــیرين اس ــه  جوش ش ــبت ب ــری نس کمت
 زمــان مقــدار بیشــتری بايــو اکتيــو در مایـع شــکمبه حل شــده و اقــدام به خنثــی کردن اســید می کند؛ 
بنابرایــن همــگام بــا تولید اســید، بايـــو اکتيــو نیز وارد کارزار شــده و بی درنگ اســید تولیــدی را خنثی 
می کند. این حالت موجب افزایش چند برابری ماندگاری بايو اکتيو نسبت به جوش شیرين می شود.

همان گونــه کــه مشــاهده می شــود، محصــوِل عمــِل این واکنــش، گاز CO2اســت. با خــروج گاز CO2 از 
شــکمبه، امــکان برگشــِت واکنــش و تولیــد دوبــاره ی اســید در شــکمبه از میــان مــی رود؛ بنابرایــن، 

می توان گفت که يوِن بی کربنات بهترين گزينه برای تعدیل pH شکمبه به شمار می رود. 
بایــد توجــه داشــت که جوش شــیرين ظرفیت محــدودی برای تعدیل pH شــکمبه (به ویژه در شــرایط 
تولیــد اســید زيــاد) دارد و بــه هميــن دلیــل اســتفاده از نمک هــای بــی کربنــاِت دو ظرفیتــی (دارای 

دو یوِن بی کربنات) موجب دو برابر شدِن ظرفیِت بافرينگ بی کربنات می شود. 
بايو اکتيو دقیقا به همين منظور طراحی و تولید شده است.

بايــو اکتيــو درواقــع نمــِک دو ظرفیتــِی بــی کربنات کلســیم يــا Ca (HCO3)2 اســت. همان گونــه که در 
فرمــول شــيميايی ديــده مــي شــود، بــی کربنــات کلســیم دارای دو یــوِن بــی کربنــات اســت و بنابرایــن 

توانایی تعدیِل pH  آن حداقل دو برابر جوش شیرين است (واکنش زير):
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مکانیسم اثر در شکمبه
ــت  ــرای فعالی ــبی را ب ــط مناس ــده و محی ــرات آن ش ــع تغیی ــکمبه، مان ــل pH ش ــا تعدی ــا ب بافره
طبیعــی میکروب هــا فراهــم می کننــد. در تغذیــه ي نشــخوارکنندگان انــواع گوناگونــی از مــواد 
شــیمیایی به عنــوان بافــر اســتفاده می شــوند کــه ُپرکاربردتريــن آن هــا، جوش شــیرين یــا همــان 
بــی کربنــات ســدیم ( NaHCO) اســت. عامــل اصلــی بافرکننــده در جوش شــیرين، یــون بــی 

کربنات (  HCO) است که با واکنش زير موجب تعدیل pH شکمبه می شود:
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بایو اکتيو بافر                             جوش شیرين
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