
 

  کنسانتره هاي طیور تالونگ
  

  

ستفاده از جدیدترین اي است متراکم از مواد اصلی مورد نیاز جهت تولید دان که با ا مجموعه تالونگکنسانتره غذایی طیور

  عین حال غنی تهیه گردیده است . متعادل و در یتغذیه و بکارگیري فرمولآوري  اصول فن

  

ترین فرمول دان را با صرف  صدف مناسب پودر با افزودن غالت ، کنجاله سویا و مرغدار می تواند تنها کنسانتره ،با مصرف 

 نویسی و ساخت دان به حداقل  امکان بروز اشتباه در فرمول، حداقل زمان تهیه نماید که با کاسته شدن از تعداد مواد اولیه 

  خواهد رسید .

  

هاي تالونگ بنحوي تنظیم شده است که تمام احتیاجات مربوط به طیور گوشـتی   فرمول مکمل ویتامینه و معدنی کنسانتره

  هاي تک ویتامینه در شرایط عادي بی نیاز گردند . را تامین نموده تا مرغداران از مصرف مکمل کشورهاي رایج در  نژاد

  

فتهاي روز در زمینـه  هاي علمی جدید و با هدف همگام شدن با پیشـر   از یافته گیريا بهره تحقیق و توسعه تالونگ ب واحد

  جملـه آن در فرمول کنسانتره هاي خود اعمـال نمـوده اسـت کـه از     ابتکاراتی،جهت غنی سازي محصوالت تغذیه طیور ، 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد می

  

   : شـامل  ها (تهیه شده از ویتامینهـاي شـرکتهاي معتبـر اروپـایی      ترههاي ویتامینه و معدنی کنسان  غنی سازي مکمل �

BASF آلمان DSM سوئیس و  Adisseo . ( فرانسه  

                 و سویا ـذرت ه هاي حاوي آنزیمها ي مخصوص حسب نیاز از کنسانترهاي تخصصی تا بر  از مولتی آنزیماستفاده  �

  یا گندمـ  جو استفاده گردد .        

  .  درجیره هاي غذاییفسفر دسترسیبدلیل تاثیر آن بر روي افزایش قابلیت  استفاده از آنزیم فیتاز �

  استفاده از آنتی اکسیدان . �

  : هاي شرکت تالونگ عبارتند از  انواع کنسانتره

  کیلوگرم در یک تن دان . 75مقدار مصرف   یکسآمینوم درصد 5/7کنسانتره 

کیلوگرم در یک تن دان .  50دار مصرف مق  آمینومیکس درصد 5کنسانتره   

کیلوگرم در یک تن دان .  50مقدار مصرف   درصد پالس 5کنسانتره   
  

  

  

  



  )A(نوع  آمینومیکس % 5/7کنسانتره 
 

 زایالناز، ،فیتاز آنزیم( ،لیزین ،متیونین ،کلرایدتامینه و معدنی ،کولین ، مکمل هاي غنی شده ویله سویاکنجا  : مواد تشکیل دهنده

 اکسیدان. آنتیصدف معدنی و  نمک ، دي کلسیم فسفات،آمیالز، پروتئاز )، 

 )ده روز اول جوجه گوشتیتن دان ( 1کیلوگرم کنسانتره در 75میزان مصرف : 

 کیلوگرم کنسانتره) 75ویتامین ها (در 

 
کیلوگرم کنسانتره) 75مواد معدنی  (در  آنالیز تقریبی ه)کیلوگرم کنسانتر 75ویتامین ها (در   

  کیلوکالري 1360

 کیلوگرم

 انرژي قابل متابولیسم
   A ویتامین واحد بین المللی  11000000 آهن  میلی گرم  40000

 D3 ویتامین واحد بین المللی  5000000   منگنز میلی گرم  120000 پروتئین خام 25%

 E ینویتام واحد بین المللی  75000 روي میلی گرم  100000  فسفر قابل دسترس 47/3%

 K3 ویتامین میلی گرم  3000 مس  میلی گرم  16000  کلسیم 12/11%

 B1 ویتامین میلی گرم  3000 سلنیوم میلی گرم  300  سدیم 21/2%

 B2 ویتامین میلی گرم  8000 ید میلی گرم  SID(  1250(            لیزِین قابل هضم 29/2%

 )Niacin( B3 ویتامین لی گرممی  60000    )SID(        متیونین قابل هضم 92/2%

  )B5 )Pantothenic ویتامین میلی گرم  15000    متیونین + سیستین قابل هضم 18/3%

  )Pyridoxine( B6 ویتامین میلی گرم  4000    )SID(         ترئونین قابل هضم 76/0%

  )B9 )Folic Acid ویتامین میلی گرم  2000    

 B12 ویتامین میلی گرم  16    

  )H2 )Biotin ویتامین میلی گرم  150    

  کولین  میلی گرم  1600000    

  

  )B(نوع  آمینومیکس% 5/7کنسانتره 
 

لیزین، آنزیم( فیتاز، زایالناز،  ،متیونین ،کنجاله سویا، مکمل هاي غنی شده ویتامینه و معدنی ،کولین کلراید مواد تشکیل دهنده : 

 اکسیدان. صدف معدنی و آنتی نمک، آمیالز، پروتئاز )، دي کلسیم فسفات،

 )دوره رشد و پایانی جوجه گوشتیتن دان ( 1کیلوگرم کنسانتره در 75میزان مصرف : 

 کیلوگرم کنسانتره) 75ویتامین ها (در 

 
کیلوگرم کنسانتره) 75مواد معدنی  (در آنالیز تقریبی  کیلوگرم کنسانتره) 75ویتامین ها (در   

  کیلوکالري 1541

 کیلوگرم

 ابل متابولیسمانرژي ق
   A ویتامین واحد بین المللی  9000000 آهن  میلی گرم  40000

 D3 ویتامین واحد بین المللی  4000000   منگنز میلی گرم  120000 پروتئین خام 7/28%

 E ویتامین واحد بین المللی  50000 روي میلی گرم  100000  فسفر قابل دسترس 39/3%

 K3 ویتامین میلی گرم  2000 مس  میلی گرم  16000  کلسیم 74/8%

 B1 ویتامین میلی گرم  2000 سلنیوم میلی گرم  300  سدیم 05/2%

 B2 ویتامین میلی گرم  5000 ید میلی گرم  SID(  1250(           لیزِین قابل هضم 57/1%

 )Niacin( B3 ویتامین میلی گرم  40000    )SID(        متیونین قابل هضم 85/2% 

  )B5 )Pantothenic ویتامین میلی گرم  15000    متیونین + سیستین قابل هضم 17/3%

  )Pyridoxine( B6 ویتامین میلی گرم  2000    )SID(         ترئونین قابل هضم 92/0%

  )B9 )Folic Acid ویتامین میلی گرم  1500    

 B12 ویتامین میلی گرم  10    

  )H2 )Biotin ویتامین میلی گرم  100    

  کولین  میلی گرم  1400000    

  

 
 
 
 
 



 
  

  تالونگ آمینومیکس %5/7با استفاده از کنسانتره گوشتی  نیمچهفرمول پیشنهادي براي 

  

 ترکیب مواد خوراکی
 پایانی رشد آغازین

 تا پایان 22 روزگی 21تا  11 روزگی 10تا  0

 - - A 75نوع  درصد آمینومیکس  5/7کنسانتره 

 B - 75 75نوع  آمینومیکس درصد  5/7کنسانتره 

 641 621 611 ذرت

 272 296 314 کنجاله سویا

 12 8 - روغن گیاهی

 1000 1000 1000 جمع

 ترکیب مواد مغذي

 3000 2950 2850 انرژي قابل متابولیسم        (کیلوکالري /کیلوگرم)

 20 5/20 21 % پروتئین خام 

 8/0 81/0 1 % کلسیم  

 55/0 65/0 65/0 % فسفر کل 

 40/0 41/0 46/0 % فسفر قابل دسترس  

 17/0 17/0 18/0 % سدیم   

 03/1 09/1 19/1 % لیزین کل   

 SID( % 09/1 99/0 93/0(                                لیزِین قابل هضم 

 50/0 51/0 52/0 % متیونین کل  

 SID( % 49/0 48/0 47/0(                             متیونین قابل هضم

 82/0 85/0 87/0 % متیونین + سیستین کل

 SID( % 80/0 78/0 76/0(         متیونین + سیستین قابل هضم  

 76/0 79/0 81/0 % ترئونین کل   

 SID( % 69/0 68/0 64/0(                            ترئونین قابل هضم  

  



  )A(نوع  آمینومیکس% 5 کنسانتره
         

لیزین، آنزیم( فیتاز، زایالناز،  ،متیونین ،کنجاله سویا، مکمل هاي غنی شده ویتامینه و معدنی ،کولین کلراید مواد تشکیل دهنده : 

 اکسیدان. نمک، صدف معدنی و آنتی آمیالز، پروتئاز )، دي کلسیم فسفات،

 )یده روز اول جوجه گوشتتن دان ( 1کیلوگرم کنسانتره در  50میزان مصرف : 

 کیلوگرم کنسانتره) 50ویتامین ها (در 

  

کیلوگرم کنسانتره) 50مواد معدنی  (در آنالیز تقریبی  کیلوگرم کنسانتره) 50ویتامین ها (در   

کیلوکالري  1212

 کیلوگرم

 انرژي قابل متابولیسم
   A ویتامین واحد بین المللی  11000000 آهن  میلی گرم  40000

 D3 ویتامین واحد بین المللی  5000000   منگنز لی گرممی  120000 پروتئین خام 19%

 E ویتامین واحد بین المللی  75000 روي میلی گرم  100000  فسفر قابل دسترس 33/6%

 K3 ویتامین میلی گرم  3000 مس  میلی گرم  16000  کلسیم 17%

 B1 ویتامین میلی گرم  3000 سلنیوم میلی گرم  300  سدیم 27/3%

 B2 ویتامین میلی گرم  8000 ید میلی گرم  SID(  1250(           ن قابل هضملیزِی 36/2%

 )Niacin( B3 ویتامین میلی گرم  60000    )SID(        متیونین قابل هضم 13/4% 

  )B5 )Pantothenic ویتامین میلی گرم  15000    متیونین + سیستین قابل هضم 31/4%

  )Pyridoxine( B6 ویتامین میلی گرم  4000    )SID(         ترئونین قابل هضم 54/0%

  )B9 )Folic Acid ویتامین میلی گرم  2000    

 B12 ویتامین میلی گرم  16    

  )H2 )Biotin ویتامین میلی گرم  150    

  کولین  میلی گرم  1600000    

  
 

  )B(نوع  آمینومیکس% 5 کنسانتره
         

لیزین، آنزیم( فیتاز، زایالناز،  ،متیونین ،مکمل هاي غنی شده ویتامینه و معدنی ،کولین کلرایدکنجاله سویا،  مواد تشکیل دهنده : 

 اکسیدان. نمک، صدف معدنی و آنتی آمیالز، پروتئاز )، دي کلسیم فسفات،

 )دوره رشد و پایانی جوجه گوشتیتن دان ( 1کیلوگرم کنسانتره در  50میزان مصرف : 

  کنسانتره) کیلوگرم 50ویتامین ها (در 

  

کیلوگرم کنسانتره) 75مواد معدنی  (در آنالیز تقریبی  کیلوگرم کنسانتره) 75ویتامین ها (در   

  کیلوکالري 1700

 کیلوگرم

 انرژي قابل متابولیسم
   A ویتامین واحد بین المللی  9000000 آهن  میلی گرم  40000

 D3 ویتامین د بین المللیواح  4000000   منگنز میلی گرم  120000 پروتئین خام 25%

 E ویتامین واحد بین المللی  50000 روي میلی گرم  100000  فسفر قابل دسترس 38/5%

 K3 ویتامین میلی گرم  2000 مس  میلی گرم  16000  کلسیم 12/14%

 B1 ویتامین میلی گرم  2000 سلنیوم میلی گرم  300  سدیم 05/3%

 B2 ویتامین میلی گرم  5000 ید میلی گرم  SID(  1250(           لیزِین قابل هضم 26/1%

 )Niacin( B3 ویتامین میلی گرم  40000    )SID(        متیونین قابل هضم 4%

  )B5 )Pantothenic ویتامین میلی گرم  15000    متیونین + سیستین قابل هضم 33/4%

  )Pyridoxine( B6 نویتامی میلی گرم  2000    )SID(         ترئونین قابل هضم 86/0%

  )B9 )Folic Acid ویتامین میلی گرم  1500    

 B12 ویتامین میلی گرم  10    

  )H2 )Biotin ویتامین میلی گرم  100    

  کولین  میلی گرم  1400000    

  

 
  
 

  



  

  

  تالونگآمینومیکس  %5گوشتی با استفاده از کنسانتره  نیمچهفرمول پیشنهادي براي 

  

 خوراکی ترکیب مواد
 پایانی رشد آغازین

 تا پایان 22 روزگی 21تا  11 روزگی 10تا  0

 - - A 50نوع   آمینومیکس درصد 5کنسانتره 

 B - 50 50نوع  آمینومیکس درصد  5کنسانتره 

 641 621 611 ذرت

 297 321 339 کنجاله سویا

 12 8 - روغن گیاهی

 1000 1000 1000 جمع

 ترکیب مواد مغذي

 3000 2950 2850 (کیلوکالري /کیلوگرم)      قابل متابولیسم   انرژي

 20 5/20 21 % پروتئین خام 

 8/0 81/0 1 % کلسیم  

 55/0 65/0 65/0 % فسفر کل 

 40/0 41/0 46/0 % فسفر قابل دسترس  

 17/0 17/0 18/0 % سدیم   

 03/1 09/1 19/1 % لیزین کل   

 SID( % 09/1 99/0 93/0(                    لیزِین قابل هضم             

 50/0 51/0 52/0 % متیونین کل  

 SID( % 49/0 48/0 47/0( متیونین قابل هضم                            

 82/0 85/0 87/0 % متیونین + سیستین کل

 SID( % 80/0 78/0 76/0(متیونین + سیستین قابل هضم           

 76/0 79/0 81/0 % ترئونین کل   

 SID( % 69/0 68/0 64/0( ترئونین قابل هضم                             

  

  



  ) A(نوع  % پالس5کنسانتره   
          

لیزین، آنزیم( فیتاز، زایالناز،  ،متیونین ،کنجاله سویا، مکمل هاي غنی شده ویتامینه و معدنی ،کولین کلراید مواد تشکیل دهنده : 

 اکسیدان. نمک، صدف معدنی و آنتی ز، پروتئاز )، دي کلسیم فسفات،آمیال

 )ده روز اول جوجه گوشتیتن دان ( 1کیلوگرم کنسانتره در  50میزان مصرف : 

 کیلوگرم کنسانتره) 50ویتامین ها (در 

  

کیلوگرم کنسانتره) 50مواد معدنی  (در آنالیز تقریبی  کیلوگرم کنسانتره) 50ویتامین ها (در   

کیلوکالري  1500

 کیلوگرم

 انرژي قابل متابولیسم
   A ویتامین واحد بین المللی  11000000 آهن  میلی گرم  40000

 D3 ویتامین واحد بین المللی  5000000   منگنز میلی گرم  120000 پروتئین خام 27%

 E ویتامین واحد بین المللی  75000 روي میلی گرم  100000  فسفر قابل دسترس 18/5%

 K3 ویتامین میلی گرم  3000 مس  میلی گرم  16000  کلسیم 8%

 B1 ویتامین میلی گرم  3000 سلنیوم میلی گرم  300  سدیم 29/3%

 B2 ویتامین میلی گرم  8000 ید میلی گرم  SID(  1250(           لیزِین قابل هضم 78/2%

 )Niacin( B3 امینویت میلی گرم  60000    )SID(        متیونین قابل هضم 23/4% 

  )B5 )Pantothenic ویتامین میلی گرم  15000    متیونین + سیستین قابل هضم 49/4%

  )Pyridoxine( B6 ویتامین میلی گرم  4000    )SID(         ترئونین قابل هضم 74/0%

  )B9 )Folic Acid ویتامین میلی گرم  2000    

 B12 ویتامین میلی گرم  16    

  )H2 )Biotin ویتامین میلی گرم  150    

  کولین  میلی گرم  1600000    

 
                               

  

  ) B(نوع  % پالس5کنسانتره   
          

لیزین، آنزیم( فیتاز، زایالناز،  ،متیونین ،کنجاله سویا، مکمل هاي غنی شده ویتامینه و معدنی ،کولین کلراید مواد تشکیل دهنده : 

 اکسیدان. نمک، صدف معدنی و آنتی ز، پروتئاز )، دي کلسیم فسفات،آمیال

 )دوره رشد و پایانی جوجه گوشتیتن دان ( 1کیلوگرم کنسانتره در  50میزان مصرف : 

 کیلوگرم کنسانتره) 50ویتامین ها (در 

  

کیلوگرم کنسانتره) 50مواد معدنی  (در آنالیز تقریبی ره)کیلوگرم کنسانت 50ویتامین ها (در   

کیلوکالري  1700

 کیلوگرم

 انرژي قابل متابولیسم
   A ویتامین واحد بین المللی  9000000 آهن  میلی گرم  40000

 D3 ویتامین واحد بین المللی  4000000   منگنز میلی گرم  120000 پروتئین خام 30%

 E ویتامین واحد بین المللی  50000 روي میلی گرم  100000  فسفر قابل دسترس 54/3%

 K3 ویتامین میلی گرم  2000 مس  میلی گرم  16000  کلسیم 5/5%

 B1 ویتامین میلی گرم  2000 سلنیوم میلی گرم  300  سدیم 05/3%

 B2 ویتامین میلی گرم  5000 ید میلی گرم  SID(  1250(           لیزِین قابل هضم 53/1%

 )Niacin( B3 تامینوی میلی گرم  40000    )SID(        متیونین قابل هضم 10/4%

  )B5 )Pantothenic ویتامین میلی گرم  15000    متیونین + سیستین قابل هضم 43/4%

  )Pyridoxine( B6 ویتامین میلی گرم  2000    )SID(         ترئونین قابل هضم 94/0%

  )B9 )Folic Acid ویتامین میلی گرم  1500    

 B12 ویتامین میلی گرم  10    

  )H2 )Biotin ویتامین میلی گرم  100    

  کولین  میلی گرم  1400000    

 



  

  

  تالونگ پالس %5گوشتی با استفاده از کنسانتره  نیمچهفرمول پیشنهادي براي 

  

 ترکیب مواد خوراکی
 پایانی رشد آغازین

 تا پایان 22 روزگی 21تا  11 روزگی 10تا  0

 - - A 50درصد پالس نوع   5کنسانتره 

 B - 50 50درصد پالس نوع   5نتره کنسا

 641 621 611 ذرت

 5/285 311 329 کنجاله سویا

  5/11  10  10  صدف

 12 8 - روغن گیاهی

 1000 1000 1000 جمع

 ترکیب مواد مغذي

 3000 2950 2850 انرژي قابل متابولیسم        (کیلوکالري /کیلوگرم)

 20 5/20 21 % پروتئین خام 

 8/0 81/0 1 % کلسیم  

 55/0 65/0 65/0 % فسفر کل 

 40/0 41/0 46/0 % فسفر قابل دسترس  

 17/0 17/0 18/0 % سدیم   

 03/1 09/1 19/1 % لیزین کل   

 SID( % 09/1 99/0 93/0( لیزِین قابل هضم                                

 50/0 51/0 52/0 % متیونین کل  

 SID( % 49/0 48/0 47/0(                  متیونین قابل هضم           

 82/0 85/0 87/0 % متیونین + سیستین کل

 SID( % 80/0 78/0 76/0(متیونین + سیستین قابل هضم           

 76/0 79/0 81/0 % ترئونین کل   

 SID( % 69/0 68/0 64/0( ترئونین قابل هضم                             
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