
  
  بین جمعیتی تعادل وجود طبیعی شرایط در .دارند طیور های گله وسالمت تغزیه در ای ویژه نقش گوارش، دستگاه میکروفلورای

  از زیادی عوامل .میشود بدن مختلف قسمتهای مطلوب کارکرد موجب گوارش، دستگاه در موجود های ارگانیسم میکرو انواع
 ترکیب در تغییر حتی یا غذائی مواد تجزیه واسطه به جوجه گوارش دستگاه به محیط و خوراکی مواد طریق از میکروبها ورود جمله

  جمعیت افزایش با نهایتا که شده (منفی گرم و مثبت گرم باکتریهای از گروه دو بین) تعادل این خوردن هم به موجب میتواند خوراک
 از معدنی، مواد و گیاهی پروتئینی منابع دیگر طرف از .افتاد خواهد مخاطره به طیور سالمت و تولید رشد، زا، بیماری میکروبهای

 خوراک در قلیایی خاصیت افزایش سبب باال، بافری ظرفیت داشتن جهت به که هستند طیور غذایی های جیره پرمصرف اجزای
 و هضم قابلیت بهبود یا افزایش خوراک، بهداشتی سالمت تامین منظور به مناسب استراتژی اتخاذ شرایطی، چنین در بنابراین.میشوند
  .گرفت خواهد قرار اولویت در تولیدی محصوالت بیشتر کیفیت و مغذی مواد جذب

 

 اثرات ضدمیکروبی 
در حالیکه بیشتر میکروبهای مفید نظیر الکتوباسیلوس ها و انتروکوکوس ها در .خنثی رشد میکنند PH بیشتر میکروبهای پاتوژن در 

.محیط اسیدی رشد مطلوبی خواهند داشت  
.خوراک، روده و سیتوپالسم میکروبی میشود PH  اسیدی فایر مورد مصرف با داشتن ترکیب مناسبی از اسیدهای آلی باعث کاهش 

بدین ترتیب با ایجاد محدودیت در رشد میکروبهای بیماری زا و کپک ها، ضمن محافظت از خوراک در مقابل تخریب باکتریایی و 
.قارچی ، باعث بهبود قابلیت هضم مواد مغذی و سالمت دستگاه گوارش میشود  

:ترکیبات  
اسید سیتریک  -1  
اسید سوربیک -2  
اسید پرپیونیک -3  
اسید بنزوئیک  -4  
اسید فرمیک -5  
سیترات سدیم   -6  

 استفاده های مختلف 
 خام مواد بر تاثیر با .میکند جلوگیری انتروباکترها رشد از آن خاص ویژگیهای میشود اضافه خام مواد به اس.اسید وقتی : خام مواد-1
  خواهد خام مواد باالی کیفیت نتیجه باال کیفیت با خوراک تولید .یافت خواهد کاهش آلوده محصول تولید ریسک باکتریها کنترل و

 .داد خواهد کاهش را یکدیگر با خام مواد تماس هنگام در متقاطع آلودگی خطر فایر اسیدی از استفاده همچنین.بود
 با تاثیر اسید.اس بر مواد خام انتروباکترها طی تمام مراحل تولید خوراک از فارم تا کارخانه و از کارخانه تا فارم کنترل میشوند.

 
2- تجهیزات : اسید.اس برای تمیز کردن وسایل تولید، در کارخانه خوراک بسیار مناسب است. پروتکل خاصی طراحی شده است که 

در این روش زمانی که حیوانات در جایگاه حضور . در آن از اسیدی فایرها برای حذف انتروباکترها در تجهیزات تولید استفاده میشود
.ندارند از این اسیدی فایر برای نظافت تجهیزات فارم استفاده میشود  

 
3-خوراک فرآوری شده : با افزودن اسید.اس طی مراحل تولید خوراک، خوراک نهایی عاری از آلودگی  به انتروباکتر خواهد بود زیرا  

این محصول از ترکیبات آلی غیر فرار تشکیل شده است که در اثر گرما از بین نمیروند. این ویژگی باعث میشود که اسید.اس حتی پس  
از حرارت دادن مواد طی پروسه تولید به طور موثر علیه انتروباکتریاسه عمل کند که با این روش خوراک فراوری شده با خطر آلودگی 

.کمتر تولید میشود  



محافظت از خوراک در مقابل تخریب و آلودگیهای میکروبی -1  

محدود کردن رشد باکتریهای بیماری زا -2  

کمک به هضم پروتئین در معده یا پیش معده -3  

افزایش راندمان استفاده از انرژی و پروتئین به وسیله کاهش رقابت میکروبی با میزبان در مصرف مواد مغذی  -4  

معدنی به واسطه اسیدی کردن روده ها موادکمک به جذب بیشتر  -5  

افزایش رشد ، تولید و بهبود ضریب تبدیل غذایی -6  

کاهش تولید آمونیاک و سایر متابولیتهای میکروبی که منجر به کاهش رشد میشوند -7  

افزایش خوش خوراکی روده -8  

کمک به بهبود و ثبات فلور گوارش پس از درمان های آنتی بیوتیکی -9  

کمک به سالمت دستگاه گوارش -10  

کمک به فعال شدن آنزیمهای گوارشی و در نتیجه آن هضم بهتر -11  

افزایش تحرک بافت های گوارش و جذب بهتر -12  

 Acid.s مزایای مصرف

:مصرف مقدار   

کیلوگرم در تن خوراک 1: در شرایط عادی   

کیلوگرم در تن خوراک 2: در شرایط بحرانی   

کاهش بار آلودگی خوراک -  

اسیدهای آلی و نمک های آن( سینرژیک)هم کوش ترکیبات  -  

بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ -  

زاسالمونال و پاتوژن های بیماری کنترل  -  

:بندی بسته   

اسیدی فایر پودر شرکت اولمیکس در کیسه های با کیفیت از جنس نگله ارائه میگردد که باعث محافظت بهتر میشود  
.تا در بهترین شرایط به دست مصرف کننده نهایی برسد  
 اسید.اس در کیسه های 20 کیلوگرمی ارائه میگردد.

:ویژگی ها   


