
(با افتخار، محصول فرموله و تولید شده در ایران)

خوراک استارتر گوساله
HERDY STARTER



پــرورش گوســاله مهــم تريــن برنامــه مدیريتــی در مــزارع پــرورش مــی باشــد و بــه کارگیــری راهکارهــای 
تغذیــه ی صحيــح جهــت رشــد و ســالمت آن هــا از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت. بــا توجــه بــه 
قیمــت تمــام شــده ی بــاالی شــیر (مــاده خشــک) تغذیــه طوالنــی مــدت بــا شــیر و یــا جایگزيــن شــیر 
از نظــر اقتصــادی بــرای دامــداران مقــرون بــه صرفــه نمــی باشــد. پــرورش دهنــدگان تــالش مــی کننــد 
تــا بــا تغییــر متابولیســم شــکمبه و افزایــش بازدهــی خــوراک و در نهایــت افزایــش وزن، از یــک طــرف 

به تکامل سريـع تر شکمبه و از طرف دیگر به کاهش هزينه های پرورش کمک کنند.
خــوراک آغازيــن Herdy بــا تکیــه بــر دانــش روز دنیــا و بــا هــدف تاميــن تمامــی نیازهــای گوســاله بــه 

مواد مغذی، متناسب با شرایط مدیريتی و محیطی مختلف طراحی شده است.

Herdy با نسبت های مناسب مواد مغذی مورد نیاز گوساله به نتايج زير دست می یابد: 

افزایش خوراک جامد مصرفی  
کوتاه شدن دوره شیرخوارگی  

بهبود عملکرد سيستم ایمنی  
افزایش زنده مانی و مقاومت گوساله ها  

کاهش بیماری های گوارشی و تنفسی  
 

کمک به رشد و تکامل شکمبه  
افزایش مناسب قد و وزن  

کاهش سن اولين تلقيح تلیسه   
کاهش هزينه پرورش گوساله شیرخوار  



اســتارتر پلــت ســوپر حــاوی: جــو، ذرت، کنجالــه ســویا، گلوتــن ذرت، فــول فــت ســویا، مکمــل ویتامینــه و 
معدنی، توکسين بایندر، پری بيوتیک، طعم دهنده، اشتهاآور، اسانس. 

اســتارتر پلــت معمولــی حــاوی: جــو، ذرت، کنجالــه ســویا، گلوتــن ذرت، فــول فت ســویا، مکمــل ویتامینه 
و معدنی، توکسين بایندر، پری بيوتیک.

نتايح آزمایشات مزرعه ای:
 Herdy نتايج آزمایشات مزرعه ای نشان می دهد عملکرد گوساله های مصرف کننده خوراک آغازين

بطور معنا داری باالتر از گروه های شاهد بوده است.

Herdy آزمایش ١                     استارتر پودری (شاهد)       استارتر پلت

تعداد دام                                                               ١٠                                     ١٠

میانگين وزن تولد                                                            ٣٩/٦                               ٣٩/٤

میانگين افزایش وزن تا ٦٠ روزگی (گرم)          ٥٦٥                                   ٦٦٠

میانگين وزن ٦٠ روزگی (کیلو گرم)                         ٧٣/٥                                ٧٩/٣

میانگين روزانه استارتر مصرفی (کیلو گرم)         ١/٠٥                                  ١/٢

خوراک آغازين Herdy بصورت پلت تهیه شده است و دارای مزایای زير می باشد:
استفاده آسان، کاهش هزينه ها و افزایش سود آوری  

جلوگیری از مصرف انتخابی خوراک و کاهش ضایعات مواد  
بهبود قابلیت هضم و جذب مواد اولیه در فرآیند پلت سازی  

کاهش بار میکروبی و مواد ضد تغذیه ای در فرآیند پخت  

آنالیز مواد مغذی خوراک آغازين Herdy (مقادیر در هر کیلو گرم محصول)

ماده مغذی                                                  واحد                       استارتر پلت سوپر             استارتر پلت معمولی

ماده خشک                                  درصد                                 ٩٠                                ٩٠

انرژی قابل متابولیسم       کیلو کالری/ کیلو گرم                      ٣٢٠٠                              ٣١٠٠

انرژی خالص نگهداری       کیلو کالری/ کیلو گرم              ٢٤٠٠                              ٢٣٠٠      

انرژی خالص رشد                         کیلو کالری/ کیلو گرم              ١٨٥٠                              ١٨٠٠

پروتئين خام                                    درصد                                 ٢٢                                ٢٠

چربی خام                                    درصد                                 ٣٫٥                                  ٤

فیبر                                                     درصد                                    ٤                                  ٤



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.

در مسیر موفقیت همراه شما هستیم با:
ارائه سبد کامل محصوالت مورد نیاز واحدهای تولیدی و پرورشی  
پشتیبانی ٢٤ ساعته در زمینه مدیريت پرورش، سالمت و تغذیه  

مشاوره و اصالح جیره  
برگزاری سمینار علمی و ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی  

تحلیل اطالعات عملکردی و ارائه راهکار به منظور رسیدن به بهره وری و سود بیشتر  

Herdy  به معنای  کوچک ترهای گله  و یا گله ی کوچک می باشد.
گله ی گوساله ها یا بره ها و یا کره اسب ها و ...

مقدار و نحوه مصرف:
توصیه می شود خوراک آغازين Herdy از سه روزگی همراه با علوفه ی خرد شده

به صورت آزادانه در اختیار گوساله قرار گیرد.

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.


