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نسل سوم مواد معدنى ، حاصل دانش و تجربه دانشمندان شیمى و تغذیه دام و طیور
مــواد معدنــى کم نیــاز وظایــف بیولوژیکــى مهمــى در بــدن دارنــد از جملــه نقــش در ایمنــى، متابولیســم اکســیداتیو، متابولیســم مــواد مغــذى و 
ــى در دام  ــی فراوان ــکالت متابولیک ــه مش ــر ب ــون Zn، Mn، و Cu منج ــازى چ ــر کم نی ــود عناص ــره .  کمب ــى و غی ــاى تولیدمثل ــرژى، فعالیت ه ان
و طیــور مى شــود. آهــن و مــس نقــش مهمــى در ســالمت مفاصــل، رشــد و ســالمتى پشــم و مــو و پـَـر، تولیــد ســلول هاى خونــى، بهبــود عملکــرد 
ــود  ــا، بهب ــن ه ــنتز پروتئی ــى در س ــش مهم ــز نق ــز نی ــن، و ... دارد. روى و منگن ــم آه ــود متابولیس ــارورى، بهب ــرد ب ــش کارک ــى، افزای ایمن
عملکــرد ایمنــى، متابولیســم ویتامیــن هــا، تقویــت سیســتم آنتى اکســیدانى، افزایــش کارکــرد بــارورى، و ســالمتى پوســت دارند. ایــن عنصرها 
همچنیــن کوفاکتــور بســیارى از آنزیم هــاى مهــِم درگیــر در متابولیســم ُکلــى بــدن هســتند. کــروم نیــز نقــش پایــه اي در متابولیســم 

گلوکز-انسولین دارد. کبالت پیش ساز اصلی بیوسنتز ویتامین B12 توسط میکروارگانیسم 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 شــناخته 
مــى شــوند و داراى زیســت فراهمــى (Bioavailability) اندکــى هســتند. زیســت فراهمــى ایــن مــواد معدنــى را مى تــوان به طــور چشــمگیرى بــا 

تولید کمپلکس هاى آلِى داراى مواد معدنِى کم نیاز افزایش داد. 
نســل دوم مــواد معدنــى : کمپلکس هــا یــا کیلیت هاى آلــی (Organic chelates) که در آن مواد معدنى با یک اســید آمینه و یا پپتید پیوند داده 

شده اند را نسل دوم مواد معدنى مى نامند. 
نسل سوم مواد معدنى : مواد معدنى به شکل هیدروکسى (Hydroxy trace minerals) را به عنوان نسل سوم مواد معدنى مى شناسند. گروه 
دامــدار برتــر بــه عنــوان نخســتین تولید کننــده ى مواد معدنى هیدروکســى زیر عنوان MetaRich مى باشــد. ایــن مواد ضمــن دارا بودن تمامى 

خواص مواد معدنِى کیالته، داراى خلوص باالیى نیز مى باشند و از لحاظ اقتصادى از دیگر مواد کیالته به صرفه تر هستند. 
نســل چهارم مواد معدنى: مواد معدنِى کم نیاز به شــکل کیلیت هاي پُلی کربوکســیلیت (Polycarboxylated chelates) به عنوان نســل چهارم مواد 
معدنِى کم نیاز شناخته مى شوند. کیلیت هاي پُلی کربوکسیلیت درحالی که داراي حاللیت زیادي در آب هستند، در گستره ي وسیعی از pH  نیز پایداري 

خود را حفظ کرده و ُکنش متقابلی با دیگر آنتاگونیست هاي موجود در خوراك ندارند (و به آسانی و با راندمان باالیی در روده جذب می شوند).      
گروه دامدار برتر با اســتفاده از دانش و تجربه دانشــمندان و متخصصان برجســته و تراز اول شــیمى و تغذیه ى دام ایرانى، دو محصول ویژه 
و اســتثنایِى MetaRich  (هیدروکســى مواد معدنى) و ChelaMin ( کیلیت پُلى کربوکســیلیت) را براى نخســتین بار در ایران تولید و به بازار 

عرضه نموده است. 

MetaRich
مــواد معدنــى کم نیــاز بــه شــکل هیدروکســى (Hydroxy trace minerals) یکــى از منابــع مهم مــواد معدنى کم نیاز بــراى دام، طیــور و آبزیان به 
شــمار مى رونــد. درواقــع ایــن شــکل از مــواد معدنــى به عنــوان نســل ســوم مــواد معدنــى شــناخته مى شــوند. هیدروکســى هــا نه تنهــا ازنظــر 

اقتصادى مقرون به صرفه مى باشند، بلکه داراى زیست فراهمى (Bioavailability) باالیى نسبت به نسِل نخست مواد معدنى مى باشند. 
MetaRich مزایاى استفاده از

- محتواي عنصري بیشتر نسبت به سولفات ها و کیالته ها 
- عدم جذب رطوبت و عدم تولید غبار که اثر زیادي در بهبود کیفیت مخلوط شدن در جیره دارد

- روان َروى باال (Flowability)؛
- اختالط پذیرى و پایدارى باال (High mixability and stability)؛

- خوش خوراك بودن آن ها نسبت به نمک هاى معدنِى سولفات و اکسید
-نامحلــول بــودن درpH هــاى بــاالى 4 کــه به علت پیوندهاي کوواالنی مســتحکم و نیز شــکل کریســتالی ویژه ي هیدروکســی ها اســت. این عدم 
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حاللیت، خود داراي مزایاي دیگري نیز می باشد، ازجمله:
ــواد آنتاگونیســتیک موجــود در  ــا دیگــر م       عــدم واکنــش آن هــا ب

ــدن،  ــن، مولیب ــزاالت، آه ــات، اگ ــرد، فیت ــیم، گوگ ــد کلس ــره مانن جی
مواد فیبري و ... 

       عدم ورود آن ها به واکنش هاى اکسیداسیون

      گــذر یــا بــاي پــس (By pass) شــدن از شــکمبه بــدون تأثیــرات 

مخرب بر دیگر مواد مغذي و میکروب ها (مواد معدنی کم نیاز در غلظت 
هاي معمول می توانند براي میکروب هاي شــکمبه-به ویژه میکروب 

هاي هضم کننده ي مواد فیبري- َسّمی باشند)
      قابلیــت جــذب بیشــتر در روده کــه ســبب کاهــش میــزان مصــرف 

آنهــا در جیــره (حتــى تــا 60 درصــد) مى شــود. حاللیــت هیدروکســى ها 
در pH اســیدِى معــده و شــیردان موجــب رهاســازى آهســته آن ها در 
روده و جــذب مؤثرتــر آن هــا نســبت بــه نمک هــاى ســولفات و اکســید 
مى شود (حاللیت هیدروکسی ها در محیط اسیدي معده بیش از 120 برابر 

افزایش می یابد).

MetaRich-HydroxyZin
هیدروکســی کلرایــد روي (Zinc hydroxychloride)  بــا  حداقــل 
فرمــول  شــیمیایی بــا  مــاده  ایــن  عنصــري.   روي  درصــد   55

H2O∙8Cl2(OH)Zn5  به شکل پودر سفید مایل به زرد می باشد. 
بیــش از 300 آنزیــم بــراى فعالیت خود نیازمند روى هســتند. آنزیم 
هــاى وابســته بــه روى، نقش پایه اى در متابولیســم کربوهیدرات ها، 
چربى ها، پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها، و فعالیت هاى آنتى اکسیدانى 
دارنــد. یکــى از نقــش هــاى اصلــِى روى، حفــظ غشــاء هــاي ســلولى و 
استحکام بافت-هاى بدن است. پژوهش هاى گوناگون نشان داده اند 
ــردارى از DNA و تولیــد  کــه روى داراى نقــش مهمــی در نســخه ب
پروتئیــن هــاى بدن اســت. فعالیت سیســتم ایمنــى و نیز بــارورى و 
تولیدمثــل، وابســتگى زیــادى بــه حضــور روى دارنــد. کمبــود روى 
موجــب عقــب افتادگــى رشــد بــدن، تاخیــر در بلــوغ جنســى و 
جســمى، کاهــش رشــد اســتخوان  هــا، اختــالالت پوســتى و جلــدى، 
حساســیت بــه عفونــت هــا (بــه دلیــل ضعــف سیســتم ایمنــى) و ...             
مــى شــود. هیدروکســیزین، یــک مکمــل روِي هیدروکســِی بســیار 

کارآمد براي تامین روي و جلوگیري از کمبود آن می باشد.

MetaRich-HydroxyMan
 هیدروکســی کلرایــد منگنــز (Manganese hydroxychloride) با 
حداقــل 50 درصــد منگنــز عنصــري. ایــن مــاده با فرمول شــیمیایی 

3Cl(OH)Mn2 به شکل پودر قهوه اي رنگ می باشد.
ــاز  ــد آرجین ــم مانن ــاى مه ــم ه ــیارى از آنزی ــور بس ــز کوفاکت  منگن
سنـــتتاز  گلوتامیــن  اوره)،  تولیــد  و  نیتــروژن  (متابولیســم 
(مســیر  کربوکســیالز  پایرویــت  نیتــروژن)،  (متابولیســم 
گلوکونئوژنــز و تولیــد گلوکــز از پیــش ســازهاي غیرقنــدي)، منگنــز 
سوپراکســید دیســموتاز (یــک آنزیــم آنتى-اکســیدانى بســیار 
توانمنــد) و ... اســت. ایــن آنزیــم هــا نقــش مهمــى در رشــد بــدن، 
ــى  ــت آنت ــارورى، فعالی ــل و ب ــوارش، تولیدمث ــتگاه گ ــت دس فعالی
اکســیدانى، تولیــد انــرژى، بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنــى و 
ــد  ــدن، در کب ــِز ب ــع منگن ــد. بیشــترین تجم ــى دارن سیســتم عصب
است و این نشان-دهنده ي نقش مهم آن در فعالیت هاى متابولیکى کبد 
(به عنوان مرکز متابولیسم بدن) است. متابولیسم کربوهیدرات ها 
و چربى ها، بیوسنتز پروتئین ها، بیوسنتز ویتامین C، خون سازى، و 
ترشــح انســولین از دیگــر فعالیــت هــاي وابســته بــه منگنــز اســت. 
ــد  ــِز هیدروکســِی بســیار کارآم ــل منگن ــک مکم هیدروکســیَمن، ی

براي تامین منگنز و جلوگیري از کمبود آن می باشد.

MetaRich-HydroxyCop
هیدروکسی کلراید مس (Copper hydroxychloride) با حداقل 54 
درصــد مــس عنصري. این مــاده با فرمول شــیمیایی Cu2Cl(OH)3 به 
شــکل پــودر ســبز رنــگ مــی باشــد. مــس نقــش مهمــى در ســالمت 
مفاصــل، رشــد و ســالمتى پشــم و مــو و پـَـر، تولیــد ســلول هاى خونى، 
بهبــود عملکــرد ایمنــى، افزایــش کارکــرد بــارورى، بهبــود متابولیســم 
آهن، و ... دارد. مس بخشى از ساختار آنزیم سیتوکروم C اکسیداز 
اســت. ایــن آنزیــم نقــش مهمى در متابولیســم انرژى ســلول داشــته 
ــرژى  ــت شــدید تامیــن ان ــم موجــب اُف ــن آنزی و کاهــش فعالیــت ای
بــراى ســلول هــا مى شــود. از دیگر آنزیــم هایى که بــراى فعالیت خود 
نیازمنــد مــس هســتند، مى تــوان بــه سوپراکســید دیســموتاز (یــک 
آنزیــم آنتى-اکســیدانى بســیار توانمنــد)، فروکســیداز (آنزیــم الزم 
ــاخت  ــراي س ــم الزم ب ــیداز (آنزی ــل اکس ــن)، الیزی ــذب آه ــراى ج ب
ُکالژن و االســتین کــه در ســاختار ماهیچــه هــا، اســتخوان هــا، و 
اي هســتند) و ... اشــاره کــرد.  تانــدون هــا داراي نقــش پایــه 
هیدروکســیکاپ، یــک مکمــل مــِس هیدروکســِی بســیار کارآمــد براي 

تامین مس و جلوگیري از کمبود آن می باشد.

مورد مصرِف MetaRich: تک معده اي ها، نشخوارکنندگان، و آبزیان.
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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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