
مواد معدنی کیالته
Chelated Minerals
(با افتخار، محصول فرموله و تولید شده در ایران)



کالمين، حاصل دانش و تجربه دانشمندان شیمی و تغذیه دام و طيور

ــی،  ــش در ایمن ــه نق ــد از جمل ــدن دارن ــی در ب ــی مهم ــف بيولوژيک ــاز وظای ــی کم نی ــواد معدن م
متابولیســم اکســیداتيو، متابولیســم مــواد مغــذی و انــرژی، فعالیت هــای تولیــد مثلــی و غیــره. 
ــی در دام  ــی فراوان ــکالت متابوليک ــه مش ــر ب ــون Zn، Mn، و Cu منج ــازی چ ــر کم نی ــود عناص کمب
و طيــور می شــود. آهــن و مــس نقــش مهمــی در ســالمت مفاصــل، رشــد و ســالمتی پشــم و مــو 
بهبــود  بــاروری،  کارکــرد  افزایــش  ایمنــی،  عملکــرد  بهبــود  خونــی،  ســلول های  تولیــد  َپــر،  و 
متابولیســم آهــن، و ... دارد. روی و منگنــز نيــز نقــش مهمــی در ســنتز پروتئيــن هــا، بهبــود 
عملکــرد ایمنــی، متابولیســم ویتاميــن هــا، تقویــت سيســتم آنتی اکســیدانی، افزایــش کارکــرد 
بــاروری، و ســالمتی پوســت دارنــد. ایــن عنصرهــا همچنيــن کوفاکتــور بســیاری از آنزيم هــای مهــِم 
متابوليســم  در  ای  پايــه  نقــش  نيــز  کــروم  هســتند.  بــدن  لــی 

ُ
ک متابولیســم  در  درگیــر 

گلوکز-انســولين دارد. کبالــت پيــش ســاز  اصلــی بيوســنتز ويتاميــن           توســط ميکروارگانيســم 
ها در دستگاه گوارش است. 

ــی  ــت فراهم ــه دارای زيس ــا ک ــیدها و نمک ه ــامل اکس ــاز ش ــِی کم نی ــواد معدن ــی م ــکل غیرآل ش
به طــور  می تــوان  را  معدنــی  مــواد  ایــن  فراهمــی  هستند.زيســت  (Bioavailability) اندکــی 

چشمگیری با تولید کمپلکس های آلِی دارای مواد معدنِی کم نیاز افزایش داد. 

(Polycarboxylated chelates)  مواد معدنِی کم نیاز به شکل کيليت های ُپلی کربوکسيليت
ــي کــه دارای حالليــت زيــادی در آب هســتند، در گســتره  کيليــت هــای ُپلــی کربوکســيليت درحال
ــا ديگــر آنتاگونیســت هــای  نــش متقابلــي ب

ُ
وســيعی از pH  نیــز پايــداری خــود را حفــظ کــرده و ک

موجود در خوراک ندارند (و به آسانی و با راندمان بااليی در روده جذب می شوند).
مزرعــه طبیعــت گــرای همنــد بــا اســتفاده از دانــش و تجربــه دانشــمندان و متخصصــان برجســته 
 ChelaMin و تــراز اول شــیمی و تغذیــه ی دام ایرانــی، یــک محصــول ویـــژه و استثنـــایی بــه نــام
ــوده  ــه نم ــازار عرض ــه ب ــد و ب ــران تولی ــار در ای ــتين ب ــرای نخس ــیلیت) را ب ــی کربوکس ــت ُپل (کیلی

است. 

ChelaMin
کیلیت هــای ُپلــی کربوکســیلیِک کالميــن دارای حاللیــت زيــادی در pHهــای خنثــی و اســيدی 
هســتند. ايــن نــوع از کيليــت هــاي آلــی محلــول، مــواد معدنــی را بــا اســتفاده از پيوندهــای 
ــه  ــا ب ــب از ورود آن ه ــن ترتي ــته و بدي ــه داش ــود نگ ــی خ ــاختار مولکول ــی، در درون س غيرکوواالن
واکنــش هــای شــيميايی و بيوشــیمیایی بــه ويــژه بــا عناصــری چــون کلســيم و منیزيــم (کــه بــه 

B12



مقــدار فراوانــی در مــواد خوراکــی دام وجــود دارنــد) حفــظ مــی کننــد. هــدف اصلــی از تولیــد ایــن 
اســت.  کم نیــاز  معدنــِی  مــواد  روده اِی  جــذب  راندمــان  افزایــش  آلــی،  کمپلکس هــای  نــوع 
راه  از  ســرعت  بــه  کربوکســیلیت  ُپلــی  آلــي  کیلیت هــای  کــه  داده انــد  نشــان  پژوهش هــا 
ترانســپورترهای روده ای، جــذب شــده و وارد خــون می شــوند. پایــداری زيــاد کیلیت هــای آلــی    
ُپلــی کربوکســیلیت در شــرايط دســتگاه گــوارش موجــب شــده اســت کــه ایــن کمپلکس هــا،   

گزينه ای عالی برای تأمين مواد معدنی کم نیاز باشند. 
ــه  ــی ب ــای باالی ــه دام نیازه ــی ک ــه هنگام ــوÉ ب ــی معم ــای آل ــد کیلیت ه ــان داده ان ــا نش پژوهش ه
مــواد مغــذی دارد، بســیار مؤثرتــر عمــل می کننــد. ایــن افزایــِش نیــاز معمــوÉ بــه هنــگام 
آبســتنی، شــیردهی، تخــم گــذاری، تنش هــای تولیدمثلــی، رشــد ســريـع، از شــیرگیری، تنش هــای 
ــای  ــرف کیلیت ه ــود. مص ــده می ش ــا دی ــرمایی)، و بیماری ه ــی و س ــش گرمای ــد تن ــی (مانن محیط
آلــی از یــک تــا دو مــاه پیــش از زایمــان، تــا دو مــاه پــس از تلقيــح، موجــب کاهــش معنــی داری در 

بروز اسهال در نوزادان و افزایش راندمان باروری خواهد شد.

 غلظت عنصری (میلی گرم / کیلوگرم محصول یا ppm)                        عنصر                                           نام محصول

ChelaMin  محصوالت تک عنصری

 200000                                                       روی 

 200000                                منگنز  

 200000                                                      مس

 150000                                                       آهن

   2000                                                     کروم

   2000                                                  سلنيوم

ChelaMin Zn 20

ChelaMin Mn 20

ChelaMin Cu 20

ChelaMin Fe 15

ChelaMin Cr 2000

 ChelaMin Se 2000

 غلظت عنصری
(میلی گرم / کیلوگرم محصول)

عنصر                             مقدار مصرف                            دام هدف                             نام محصول

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

 54000                         روی 

 42000                      منگنز  

 14000                      مس

 360                             سلنيوم

 55000                         روی 

 60000                      منگنز  

 8000                      مس

 10000                              آهن

   2000                        کروم

 ChelaMix 5  ٧
گاو شیری

انتظار زایمان
گرم/ رأس/ روز

 ChelaMix 4  ٥٠٠
طيور

و آبزيان
گرم در یک تن خوراک



دفتر مرکزی: تهران، بلوار آیت ا.. کاشانی،خیابان مالحسینی(٢٠٠ دستگاه)، پالک ١٠، واحد یک.   ٤٤١٢٤٣٦٠ -٤٤١١٦٥٢٣ (٠٢١)  
مزرعه: فیروزکوه، جاده تهران - فیروزکوه، ١٠ کیلومتر مانده به فیروزکوه،  روبروی پمپ بنزين نمرود، مزرعه طبیعت گرای همند

Head Office: Unit 1, No. 10, Molla Hosseini Street, Ayatollah Kashani Boulevard,Tehran, IRAN          +982144116523 - 44124360

Farm: Hemand Ecofarm, Across from Namrood Gas Station, Tehran-Firouzkooh Road, Firouzkooh, Iran      cell: +989124391203 

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.

 :ChelaMin مقدار مصرف سری محصوالت تک عنصری
بــا توجــه بــه تحقیقــات انجام شــده و نظرات مشــاوران تغذیــه بين المللی، پیشــنهاد می شــود ٣٠ درصد 
نیــاز روزانــه مــواد معدنــِی روی، مــس، منگنــز ، آهــن، کبالــت و ســلنيوم، و ١٠٠ درصــد نیازمنــدی کــروم 
از محصــوالت ChelaMin تاميــن شــود. بــرای فرموالســيون مکمــل هــای معدنــی فــارم مــی توانیــد بــا 

متخصصان مزرعه طبیعت گرای همند تماس حاصل نمایید. 

One Step for the Earth

یک قــدم برای زمیــن
www.damdarebartar.com

           «همند» به معنای دشت و دمن و چشـم انداز طبیعت است؛ جایی بیـرون از خـانه که 

کودکان سرگـرم بازی می شوند و همچنیـن چراگاه، و چمنــزاری که چهار پایان در آن  می چـرند.


