
Polycarboxylated chelates
کیلیت هاى مواد معدنى،    پُلى کربوکسیلیت

MnCu
Zn

Cr Co
Fe

Se



نســل چهــارم مــواد معدنــى کــم نیــاز، حاصــل دانــش و 
تجربه دانشمندان شیمى و تغذیه دام و طیور

ــد از  ــدن دارن ــى در ب ــى مهم ــف بیولوژیک ــاز وظای ــى کم نی ــواد معدن م
ــواد  ــم م ــیداتیو، متابولیس ــم اکس ــى، متابولیس ــش در ایمن ــه نق جمل
مغــذى و انــرژى، فعالیت هــاى تولیــد مثلــى و غیــره. کمبــود عناصــر کــم
ــى  ــه مشــکالت متابولیکــی فراوان ــازى چــون Zn، Mn، و Cu منجــر ب  نی
در دام و طیــور مى شــود. آهــن و مــس نقــش مهمــى در ســالمت 
مفاصــل، رشــد و ســالمتى پشــم و مــو و پَــر، تولیــد ســلول هاى خونــى، 
بهبــود عملکــرد ایمنــى، افزایــش کارکــرد بــارورى، بهبــود متابولیســم 
ســنتز  در  مهمــى  نقــش  نیــز  منگنــز  و  روى  دارد.   ... و  آهــن، 
پروتئیــن هــا، بهبــود عملکــرد ایمنــى، متابولیســم ویتامیــن هــا، 
و  بــارورى،  کارکــرد  افزایــش  آنتى اکســیدانى،  سیســتم  تقویــت 
ســالمتى پوســت دارنــد. ایــن عنصرهــا همچنیــن کوفاکتــور بســیارى از 
آنزیم هــاى مهــِم درگیــر در متابولیســم ُکلــى بــدن هســتند. کــروم نیــز 
کبالــت  دارد.  گلوکز-انســولین  متابولیســم  در  اي  پایــه  نقــش 
پیش ســاز اصلی بیوســنتز ویتامین B12 توســط میکروارگانیســم ها در 

دستگاه گوارش است. 
نســل اول مــواد معدنــى : شــکل غیرآلــى مــواد معدنــِى کم نیــاز شــامل 
اکســیدها و نمک هــا کــه بــه عنــوان نســِل نخســت مــواد معدنــى 
 (Bioavailability) فراهمــى شــناخته مــى شــوند و داراى زیســت 
اندکــى هســتند. زیســت فراهمــى این مــواد معدنــى را مى تــوان به طور 
چشــمگیرى بــا تولیــد کمپلکس هــاى آلــِى داراى مــواد معدنــِى کم نیــاز 

افزایش داد. 
آلــی           هــاى  یــا کیلیــت  :  کمپلکس هــا  نســل دوم مــواد معدنــى 
(Organic chelates) کــه در آن مــواد معدنــى بــا یــک اســید آمینه و 

یا پپتید پیوند داده شده اند را نسل دوم مواد معدنى مى نامند. 
ــى  ــه شــکل هیدروکسـ ــى ب ــواد معدنـ ــى : مـ ــواد معدن نســل ســوم م
(Hydroxy trace minerals) را بــه عنــوان نســل ســوم مــواد معدنــى               
مى شناسند. گروه دامدار برتر  تولید کننده ى مواد معدنى هیدروکسى 
به عنوان MetaRich مى باشــد. این مواد ضمن دارا بودن تمامى خواص 
ــِى کیالتــه، داراى خلــوص باالیــى نیــز  مــى باشــند و از لحــاظ  مــواد معدن

اقتصادى از دیگر مواد کیالته به صرفه تر هستند. 
نسل چهارم مواد معدنى : مواد معدنِى کم نیاز به شکل کیلیت هاي پُلی 
عنــوان نســل  بــه   (Polycarboxylated chelates) کربوکســیلیت  
ــاي                           ــت ه ــوند. کیلی ــى ش ــناخته م ــاز ش ــم نی ــِى ک ــواد معدن ــارم م چه
پُلی کربوکســیلیت درحالی که داراي حاللیت زیادي در آب هســتند، در 
گستره ي وسیعی از pH  نیز پایداري خود را حفظ کرده و ُکنش متقابلی با 
دیگــر آنتاگونیســت هــاي موجــود در خــوراك ندارنــد (و بــه آســانی و بــا 

راندمان باالیی در روده جذب می شوند).
ــمندان و  ــه دانش ــش و تجرب ــتفاده از دان ــا اس ــر ب ــدار برت ــروه دام گ
متخصصان برجسته و تراز اول شیمى و تغذیه ى دام ایرانى، دو محصول 
 ChelaMin (مـواد معدنى هیدروکسى) و  MetaRich ویـژه و استثنـایِى
( کیلیــت پُلــى کربوکســیلیت) را بــراى نخســتین بــار در ایــران تولیــد و 

به بازار عرضه نموده است. 

ChelaMin
کیلیت هاى پُلى کربوکسیلیِک کیالمین داراى حاللیت زیادي در pHهاي 
خنثــی و اســیدي هســتند. ایــن نــوع از کیلیــت هــاي آلــِی محلــول، مــواد 
ــی، در درون ســاختار  ــا اســتفاده از پیوندهــاي غیرکوواالن ــی را ب معدن
مولکولــی خــود نگــه داشــته و بدیــن ترتیــب از ورود آن هــا بــه 
ــون  ــري چ ــا عناص ــژه ب ــه وی ــیمیایى ب ــیمیایی و بیوش ــاي ش ــش ه واکن
ــی دام  ــواد خوراک ــی در م ــدار فراوان ــه مق ــه ب ــم (ک ــیم و منیزی کلس
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ــوع  ــن ن ــد ای ــى از تولی ــدف اصل ــد. ه ــی کنن ــظ م ــد) حف ــود دارن وج
کمپلکس هــاى آلــى، افزایــش راندمــان جــذب روده اِى مــواد معدنــِى 
ــی  ــاى آل ــه کیلیت ه ــد ک ــان داده ان ــا نش ــت. پژوهش ه ــاز اس کم نی
روده ترانســپورترهاي  راه  از  ســرعت  بــه  کربوکســیلیت  پُلــى 
 اى، جــذب شــده و وارد خــون مى شــوند. پایــدارى زیــاد کیلیت هــاى 
آلــِی پُلــى کربوکســیلیت در شــرایط دســتگاه گــوارش موجــب شــده 
ــواد  ــن م ــراى تأمی ــى ب ــه اى عال ــا، گزین ــن کمپلکس ه ــه ای ــت ک اس

معدنى کم نیاز باشند. 
پژوهش هــا نشــان داده انــد کیلیت هــاى آلــی معمــوالً بــه هنگامــى کــه 
ــل       ــر عم ــیار مؤثرت ــذى دارد، بس ــواد مغ ــه م ــى ب ــاى باالی دام نیازه
مى کننــد. ایــن افزایــِش نیــاز معمــوالً بــه هنگام آبســتنى، شــیردهى، 
تخم گذاري، تنش هاى تولیدمثلى، رشد سریع، از شیرگیرى، تنش هاى 
محیطــى (ماننــد تنــش گرمایــى و ســرمایى)، و بیمارى هــا دیــده         
مى شــود. مصــرف کیلیت هــاى آلــی از یــک تــا دو مــاه پیــش از 
ــى دارى در  ــش معن ــب کاه ــح، موج ــس از تلقی ــاه پ ــا دو م ــان، ت زایم

بروز اسهال در نوزادان و افزایش راندمان بارورى خواهد شد.

 :ChelaMin مقدار مصرف سری محصوالت تک عنصری
بــا توجــه بــه تحقیقــات انجام شــده و نظرات مشــاوران تغذیه بین المللى، پیشــنهاد مى شــود 30 درصد نیــاز روزانه مواد معدنــِى روى، مس، 
منگنــز ، آهــن، کبالــت و ســلنیوم، و 100 درصــد نیازمنــدى کــروم از محصــوالت ChelaMin تامیــن شــود. بــراى فرموالســیون مکمــل هــاى 

معدنى فارم مى توانید با متخصصان گروه دامدار برتر تماس حاصل نمایید. 
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غلظت عنصری (میلی گرم / کیلوگرم محصول یا ppm)                          عنصر                                                  نام محصول

ChelaMin Zn 15                                             150000                                                  روی 
 ChelaMin Mn 15                                            150000                                  منگنز 
ChelaMin Cu 15                                       150000                                                مس 
ChelaMin Fe 15                                       150000                                      آهن 

ChelaMin Co 2000                                     2000                                                کبالت   
ChelaMin Cr 2000                                     2000                                                 کروم   
ChelaMin Se 2000                                     2000                                               سلنیوم   

ChelaMin محصوالت تَک عنصری

 ChelaMix: سری محصوالت ترکیبی ChelaMin  ( ویژه استفاده مستقیم در فارم و مکمل سازی)

                عنصر                            مقدار مصرف                       دام هدف                              نام محصول

57000
41000
17000
1200
515
310

55000
60000
8000
10000
300

روی
منگنز
مس
کروم
کبالت

سلنیوم
روی

منگنز
مس
آهن
کروم

     ChelaMix 6          7گرم / راس / روز          گاو شیری و انتظار زایمان  
		

	

                                 
		
		

       ChelaMix 5                         500 گرم / تُن خوراک                    طیور

غلظت عنصری 
(میلی گرم / کیلوگرم محصول)



واحد 51       طبقه 5،   ، فاطمى  ساختمان  فاطمى،  میدان  تهران، 
تلفن : 88972682 - 88963913      فکس : 02188980458

damdarebartarwww.damdarebartar.com

محصوالت ارائه شده در انحصار شرکت فیدار دامدار برتر آریایى مى باشد و هرگونه
بهره بردارى از نام و فرمول ها، تنها با مجوز کتبى از این شرکت مقدور مى باشد.
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