
 

 

 Carotenoidsها و هم چنین ویتامیناکسیدانآنتی هاکنند. آننقش مهمی در تغذیه حیوانات ایفا می A ها ترین نقش آنبا این حال مهم .اولیه هستند

 carotenoid سطوح .مرغ، پوست مرغ و گوشت ماهی استبرای بهبود ظاهر محصوالت مانند زرده تخم هادر پرورش مرغ و پرورش ماهی، توانایی آن

 .ودخواهد ب ها فراهم شود، نتیجه تغییر در ظاهر محصوالت غذاییماکیان و ماهی با مکمل از یک گیاه به کارخانه دیگر متفاوت است، و اگر رژیم غذایی
د. ما دهن ر دقیق و به طور مداوم ارایهاطمینان و به طور پیوسته غذا را به طوقابل دهد تا به طورما به تولید کنندگان اجازه می ® CAROPHYLL محدوده

 ایم تا روشی عالی برای بهبود کیفیت محصول وای خود را با هم ترکیب کردهساله منحصر به فرد و تجربه beadlet محصوالت با کیفیت خود، تکنولوژی

 .افزایش اعتماد مصرف کنندگان ارائه دهیم

 DSM است. دربوده مرغ به مدت چندین سالماستاندارد جهانی برای ارزیابی رنگ زرده تخ DSM  فراخوانی برای استاندارد رنگ باالتر  ۲۰۱۶در سال

های قبلی باقی همان گونه در نسخه ۱۵تا  ۱سایه  .قبلی، پاسخ داد یکی بیشتر از نسخه -تیغه  ۱۶جدید با  DSM بازارهای آسیایی با معرفی یک در

، ۱۶این تیغه  .شوند را منعکس کنددنبال نطفه خفه می است تا نیازهای بازارها که بهی در پایان طیف اضافه شدهتر از نارنجعمیق ماند، اما یک سایهمی

 های قرمز و زرد برای رسیدن به رنگنو ساخت و به دنبال ترکیب مناسبی از رنگ بود که کل طیف رنگ را از DSM نتیجه دو سال کار توسط دانشمندان

yolk perfect هایدستورالعمل .بودند DSM مربوط به yolk Egg Pigmentation ۲۰۱۶ علمی هستند. تحت شرایط بهینه  منبع موثق اطالعات

شود. رنگ متفاوت انتخاب می ۱۶رنگ مورد نیاز از طیف  .برای تولید دقیقا رنگ مورد نظر، به کار روند توانندها میبهداشت و پرورش حیوانات، آن

 و ® of شدهنظر بگیرید و مقدار توصیه مواد غذایی را در xanthophyll مورد نیاز است. سهم carotenoid که چقدر از هر کندعمق سایه تعیین می

CAROPHYLL ® کننده از آن درخواست مصرف که همان چیزی است که -مرغ کامل است نتیجه هر بار یک رنگ سفیده تخم .را به غذا اضافه کنید

 .کرده بود



 
 

سال توسط سالمون جهانی و  ۲۰صورتی که برای بیش از  .باشدها میگونه ای طبیعی است که بخشی از چرخه زندگی اینپدیده آالجمع سالمون و قزلت

ه برای یافتبهبود یافته و عملکرد افزایش است. در طی این زمان، رژیم غذایی و فرمول محصولآمیز استفاده شدهموفقیت آال به طورصنعت ماهی قزل

است. بافت بازار سراسر جهان تغییر کرده های پوست همواره درهای مشتری مربوط به رنگ دانهالزامات بازار و اولویت .اندایجاد کرده ماهی پرورشی

تمایالت مصرف کنندگان را جذب  های پوست است کهصورتی یک انتخاب ترجیحی برای ایجاد رنگ دانه CAROPHYLL هر چه که بافت بازار باشد،

 .کندمی
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