
 
 

. در صد سال گذشته به صورت مداوم انجام شده است، اما در سه دهه اخیر روند تحقیقات رشد نمایی داشته است هاآنزیمتحقیقات بر روی 
های مادهاختصاصی برای پیش هایآنزیمشیمیایی ترکیبات موجود در مواد خوراکی مطالعه شده و مبنای تولید  ماهیتسال گذشته،  30در 

های اختصاصی منجر شده است. مادهها و پیشها در بدن به شناخت طیف وسیعی از آنزیمدرک رفتار سینتیکی آنزیمویژه قرار گرفته است. 
استفاده از فیتازها که  به ویژه غالت و 2007از سال همزمان با افزایش قیمت اقالم اصلی خوراک طیور،  صنعتها در تجاری آنزیم کاربرد

مندی به در واقع افزایش عالقه .اهمیت اقتصادی پیدا کرده است های طیور در سراسر جهان وجود دارند،درصد خوراک 70اکنون در هم 
های غیر از فیتاز، به موازات افزایش قیمت انرژی و پروتئین در مواد خوراکی و با هدف استحصال انرژی و مواد مغذی بیشتر استفاده از آنزیم

 رت گرفت.از خوراک صو
ها را به صنعت طیور آنزیمگیرند. اگرچه های موثر دیگری نیز در خوراک طیور مورد استفاده قرار میدر حال حاضر عالوه بر فیتازها آنزیم

ای های تغذیهاما با این حال برخی جنبه ،های بر پایۀ گندم و جو پذیرفته استخوراکطیور مخصوصا در  خوراکعنوان یک جزء استاندارد 
 اند. ها هنوز ناشناخته باقی مانده است و سواالتی وجود دارند که به طور کامل پاسخ داده نشدهاستفاده از آنزیم

 هستند؟ الزم های طیورخوراکتمامی  برایها آیا آنزیم 
 های مختلف باشد؟تواند ناشی از تفاوت در توان آنزیممی عملکرد آیا تفاوت در 
 طیور گنجانده شوند؟ خوراکدر هایی الزم است چه آنزیم 

 مروری بر ساختار خوراک طیور داشته باشیم.رای پاسخ به این سواالت الزم است، ب
 هاکربوهیدرات (1

ذرت فراوانترین غلۀ مورد استفاد در  (.1) شودتامین می هاکربوهیدرات توسط خوراک طیورقابل سوخت و سازانرژی درصد  65تا  60 تقریباً
شود که در مقایسه با سایر غالت از قبیل گندم، تنوع کمتری دارد. با این طیور در سراسر جهان است و عموماً چنین تصور می خوراک
آوری شده از یک منطقۀ جغرافیایی نمونه ذرت جمع 26 قابل سوخت و ساز( دامنۀ وسیع تغییرات انرژی 2و همکاران )  Leesonوجود،

های ساختاری کیلوکالری/کیلوگرم گزارش کردند. این تفاوت قابل توجه به علت تنوع بسیار زیاد کربوهیدرات 3473تا  2926کوچک را از 
نامحلول با وزن مولکولی  (NSP)ایساکاریدهای غیرنشاستهو به شکل پلی در ساختار دیوارۀ سلولی عمدتاًها . این کربوهیدراتاست غالت

-مانانها و ، آرابینوزایالنهاگاالکتانها و ها، فروکتانبتاگلوکانها )سلولزولز، همیای شامل سلنشاستهساکاریدهای غیر پلی. باال وجود دارند

گندم یکی دیگر از منابع مهم انرژی در (. 1ها به علت وجود پیوندهای بِتا است )شکل هستند. ساختار ویژۀ این کربوهیدرات ها( و پکتینها
های اندوژنوس هضم پرندگان فاقد آنزیم (.4و  3ای است )ساکاریدهای غیرنشاستهپلی درصد 11تا  8طیور است که حدودا حاوی خوراک
 . عالوه براینقابلیت هضم پایینی دارنددر دستگاه گوارش آنها  ایغیرنشاسته یساکاریدهاپلیهستند و به همین علت تا پیوندهای بِکنندۀ 

میزان  (.4دهند )میها کاهش و کپسوله کردن آن ادندپوششقابلیت هضم سایر مواد مغذی را نیز به دلیل ای رنشاستهساکاریدهای غیپلی
منابع پروتئینی خوراک از قبیل کنجالۀ سویا، کلزا و آفتابگردان در  دهدنشان می 1ای مواد خوراکی در جدول ساکاریدهای غیرنشاستهپلی

به ای ساکاریدهای غیر نشاستهپلیهای غالت از قبیل ذرت، در دانه. (3)دارند بیشتری ای ساکاریدهای غیر نشاستهمقایسه با غالت، پلی
 (.4ها است )ها و گاالکتومانانها، گاالکتان، درحالیکه در کنجالۀ سویا شامل آرابینوگاالکتانوجود داردها ها و بتاگلوکانصورت آرابینوزایالن



 

 
 
 

 سلولزمونومر 
 

 آرابینوزایالن
 

 
 گاالکتومانان

 
 بتاگلوکان

 
 

 
 مانان

 
 های ساختاری موجود در دیوارۀ سلولیساختار مولکولی برخی از کربوهیدرات-1شکل 

 
نکتۀ مهم  (.5بوسیلۀ آنزیم آمیالز پانکراس قابل هضم است ) اندکیاز سوی دیگر، ذرت حاوی نشاستۀ مقاوم به هضم است که به میزان 

وجود چنین با  (.2ای در ارقام مختلف یک نوع غله است )جدول ساکاریدهای غیرنشاستهدیگر، وجود تفاوت قابل توجه در نوع و درصد پلی
ای و های هضم کنندۀ پلی ساکاریدهای غیر نشاسته، نیاز به گروهی از آنزیموسیع تنوع در مواد خوراکی طیورترکیبات ساختاری با دامنۀ 

 ( برای هضم7سلوالز )و همی (6) گاالکتوماناز، بتاگلوکاناززایالناز،  استفاده از  اثرات مثبت  نشاستۀ غیرقابل هضم وجود دارد. در این زمینه
 .  به اثبات رسیده است (8)و آمیالز برای هضم نشاستۀ مقاوم به هضم  ایپلی ساکاریدهای غیر نشاسته

، قادرند دسترسی مقاوم هستندر دیوارۀ سلولی مواد خوراکی گیاهی، عالوه بر اینکه از نظر هضم و جذب های ساختاری موجود دکربوهیدرات
مصداق بارز محدودیت سلول وجود دارند را نیز محدود کنند.  سیتوپالسمهای اختصاصی خود را که اغلب در مادهها به پیشسایر آنزیم

برای آنزیم به عبارت دیگر . (2)شکل  مطرح استداخل سلول در مورد اثر فیتازها بر فسفر فیتاته  (سوبستراپیش ماده )دسترسی آنزیم به 
ه، اهمیت استفاده از و این مسئل (9)کند  یوارۀ سلولی عبوردستیابی به سایر مواد مغذی درون سلولی، الزم است نخست از سد د

 کند. کربوهیدرازها را دو چندان می
 

  



 

 
 های فیتات محصور شد در سیتوپالسم سلولمولکولو  دیواره سلول گیاهی های ساختارکربوهیدرات -2شکل 

 
 ای در مواد خوراکیساکاریدهای غیرنشاستهدرصد نسبی پلی -1جدول 

ساکاریدهای کل پلی الیگوساکاریدها هابتاگلوکان هاپکتین سلولز هاآرابینوزایالن مواد خوراکی
 ایغیرنشاسته

 3/8 8/0 3/0 9/0 0/2 3/4 ذرت

 0/10 1/0 6/0 4/0 8/1 1/7 گندم

 5/5 2/0 1/0 4/0 1/1 7/3 سورگوم

 9/16 1/0 3/4 5/0 9/3 8/1 جو

 7/25 6/9 7/0 1/9 9/5 4/0 کنجاله سویا

 0/18 7/3 8/0 1/7 1/16 3/0 کنجاله کلزا

 3/25 2/0 - 7/2 7/10 7/11 های تقطیری ذرتباقیمانده

 0/17 8/0 30/0 9/0 7/3 2/12 های تقطیری گندمباقیمانده

 Ward (10)برگرفته از 
 

 های گندم در ایران )درصد در مادۀ خشک(ای برخی واریتهساکاریدهای غیرنشاستهترکیب پلی -2جدول 

 آمیلوز بتاگلوکان آرابینوزایالن زایلوز ماده خشک ارقام زراعی گندم

 31/22 00/1 00/4 50/2 90/91 آرتا

 83/19 20/1 20/4 60/2 70/91 اترک

 38/22 10/1 70/4 90/2 40/92 الموت

 32/20 20/1 00/4 50/2 20/91 بهار

 04/21 90/0 70/4 90/2 00/91 چمران

 32/21 20/1 30/4 70/20 90/91 دز

 53/19 20/1 20/4 60/2 00/92 کویر

 20/20 90/0 20/4 60/2 60/92 شهریار

 (11) زاغریبرگرفته از 
 



 فسفر (2

انرژی آمینواسیدها و پس از  خوراککند. فسفر سومین مادۀ مغذی گران تر به ساختار اجزاء خوراک، اهمیت توجه به فسفر را توجیه مینگاه عمیق
در مواد غذایی گیاهی به موجود تقریباً دو سوم فسفر . افزایش یابداست. بنابراین الزم است بازده استفاده از فسفر، به منظور کاهش هزینۀ خوراک 

یتیک اسید قادر است سایر اجزاء ن فعالوه برای(. 13 ،12) استقابل هضم  اندکیبرای پرندگان به میزان  است وصورت باند شده با فیتیک اسید 
-ذی را کاهش میین مواد مغاهای چندظرفیتی، آمینواسیدها و نشاسته را نیز باند کنند که در این صورت قابلیت دسترسی خوراک از قبیل کاتیون

یواینوزیتول هگزا کیس فسفات( م( حذف گام به گام فسفر از مولکول اسیدفیتیک  )فیتاز )میواینوزیتول هگزاکیس فسفوهیدروالز (.15، 14د )ده
های فیتاز از کربن آنزیم. محل شروع جداسازی فسفات از فیتات در برخی (3 شکل) (18 ،17، 16) دکنیا نمک آن یعنی فیتات را کاتالیز می

یا فیتاز -6چنانچه تنها  (.19کنند )فیتاز( شروع به آزادسازی می-3) 3در حالیکه برخی دیگر از فیتازها از کربن شماره  ،فیتاز( است-6)  6شماره 
م شده و فسفر دیگری به سختی آزاد ، ساختار فیتات بسیار مقاو3و یا  6موجود باشد، بعد از جداسازی فسفر از کربن شماره  خوراکدر  فیتاز -3

 د.نموجود باش انواع فیتازها در خوراک شود، مگر این که می

های تخریب آنزیم در برابر حرارت پلت و سایر روش .های فیتاز تحت تاثیر عوامل مختلفی استاز سوی دیگر باید توجه داشت، فعالیت آنزیم
دستگاه گوارش طیور، قابلیت  pHهای پروتئاز موجود در دستگاه گوارش طیور، دامنه وسیع فرآوری خوراک، حساسیت فیتاز نسبت به آنزیم

ها، ظرفیت بافری آب آشامیدنی پرنده  pHمخلوط شدن همگن آنزیم با خوراک، افت فعالیت آنزیم در هنگام نگهداری در انبار، تاثیر دما و
وس کربوهیدراتاز و پروتئاز، سرعت عبور محتویات دستگاه گوارش طیور، ساختار فیتین در های اگزوژنها، اثر متقابل آنزیم فیتاز با آنزیمخوراک

متخصصین  .(18، 20) گذارندعواملی هستند که بر کارآیی فیتازها تاثیر می ،محتوی خوراک  Dگیاهان مختلف، مقدار فیتات، کلسیم و ویتامین

های قدیمی را برطرف و بتواند تمامی شش فسفر متصل به مولکول ا نقایص آنزیمبیوتکنولوژی درصدد تهیه نوعی از آنزیم فیتاز هستند ت
تحقق این  ،هابر اساس نتایج پژوهشیابد. میصورت نیاز به افزودن دی و مونو کلسیم فسفات به صفر کاهش اینوزیتول را آزاد نماید. در این

سوپردوزینگ فیتاز و یا مصرف قویترین فیتاز هیچگونه تضمینی برای آزاد  ،آرزوی بشر نزدیک شده است. بنابراین بدون توجه به این عوامل
بنابراین با توجه به تنوع فیتازهای موجود، الزم است مخلوطی از فیتازها برای اطمینان از عملکرد . شدن شش فسفر و میواینوزیتول وجود ندارد

( مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر با pHختلف دستگاه گوارش )اثر م یهاآوری خوراک )اثر دما( و در قسمتها در حین عملمطلوب آن
 بایستی این مسئله نیز در نظر گرفته شود.  6یا  3از کربن شماره  رتوجه به تفاوت فیتازها در آزادسازی فسف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حذف گام به گام فسفر از مولکول فیتات -3شکل 
 
 



 پروتئین (3

پروتئازها به عنوان ابزار موثری در افزایش افزایش قابلیت هضم ایلئومی آمینواسیدها به طور مستقیم با افزایش عملکرد رشد مرتبط است. 
مطرح هستند. ( 22، 21)بهبود عملکرد رشد و کاهش هزینۀ خوراک خوراک، استفاده پروتئین افزایش قابلیت قابلیت هضم آمینواسیدها، 

اگرچه هدف اصلی افزودن (. 23هضم ایلئومی آمینواسیدها در مواد خوراکی که قابلیت هضم پایینی دارند، مشهودتر است )بهبود قابلیت 
 تر ازدر واقع اثرات پروتئازها، فراپروتئازها به خوراک، کاهش هزینۀ خوراک از طریق کاهش درصد پروتئین خام مورد نیاز است، اما 

 برتری(. 24بهبود عملکرد و مورفولوژی روده و کاهش ویسکوزیتۀ مواد هضمی در روده نیز نقش دارند ) آزادسازی آمینواسیدها است و در
(. افزودن 25)اثبات شده است زایالناز و آمیالز  نسبت به افزودن پروتئاز به تنهایی  همراههای گوشتی به جوجه خوراکافزودن پروتئاز به 

های اندوژنوس و اگزوژنوس را به های غیرقابل دسترس امکان دسترسی سایر آنزیمهیدرولیز کربوهیدراتزایالناز با تخریب دیوارۀ سلولی و 
گیرند. این اثر نه . پروتئاز و آمیالز معموال همراه با زایالناز مورد استفاده قرار می(1شکل ) (26کند )ها، نشاسته و فسفر فراهم میپروتئین

دهد شود، بلکه هضم نشاستۀ کپسوله شده در اندوسپرم را نیز افزایش میی ابتدایی دستگاه گوارش میهاتنها باعث بهبود هضم در قسمت
(27  .) 

 چربی (4
گیرند. انرژی قابل سوخت و ساز این منابع نسبت طیور مورد استفاده قرار می خوراکها( به عنوان منابع انرژی در ها و روغنلیپیدها )چربی

های خوراک، به ساختار شیمیایی و خصوصیات ها و روغنقابلیت هضم چربیها حداقل دو برابر بیشتر است ، اما ینها و پروتئبه کربوهیدرات
ر سنین های گوشتی به ویژه دذب چربی در جوجه. هضم و ج(29، 28) ستگی داردفیزیکی و نوع اسیدهای چرب موجود در ساختار چربی ب

(. فعالیت ویژۀ لیپاز چندین هفته پس از تفریخ 30تازه تفریخ شده، از نظر تولید لیپاز کمبود دارد )پایین محدود است، به این علت که جوجۀ 
(. 30های گوشتی تاثیر بگذارد )فیزیولوژیکی نیز ممکن است بر میزان هضم و جذب لیپیدها در جوجه هایمحدودیت (.31یابد )افزایش می

شود، صرف نظر از نوع چربی موجود در خوراک، و ناکافی بودن اسیدهای صفراوی باعث میمحدودیت طیور در سنین پایین در ترشح لیپاز 
از سوی دیگر، (. 32) در هشت هفتگی متغیر باشد درصد 5/96تا  8/90در دو هفتگی و از درصد  7/83تا  4/66ابقاء چربی در بدن طیور از 

شتی است و سطح لیپاز تحت تاثیر انرژی یا و میزان چربی خوراک قرار ندارد های گوسن تنها فاکتور موثر بر ترشح لیپاز پانکراس در جوجه
های های گوشتی وجود دارد. بهبود قابلیت هضم چربی، با کاهش هزینهها در جوجه. بنابراین، مسائلی در رابطه با بازده استفاده از چربی(33)

(. 34تر چربی در خوراک مشاهده نمود )د یکسانی را در سطح پایینخوراک و بهبود عملکرد مرتبط است و حتی ممکن است بتوان عملکر
 رسد.برای دستیابی به حداکثر عملکرد الزم به نظر میهای گوشتی، در سنین پایین به خوراک جوجهافزودن لیپازها 

 هاآنزیم (Synergismهمکوشی )اثر 
کنند و اغلب مختص گروه بسیار ها به صورت بسیار اختصاصی عمل میآنزیمها باید در نظر داشت این است که، ای که در مورد آنزیمنکته

. بنابراین یک (4)شکل ویژگی بسیار شایسته است  . مدل قفل و کلید برای توصیف این ماده هستندمحدودی از ترکیبات به عنوان پیش
حصول برای  عبارت دیگرتصاصی دارد و به مادۀ محدود و اخآنزیم بسته به این که از چه منبع میکروارگانیسمی تولید شده باشد، دامنۀ پیش

 ای به صورت مخلوط استفاده شوند. ساکاریدهای غیرنشاستهنتیجۀ بهتر در برخی موارد الزم است، چندین آنزیم هضم کنندۀ پلی
بین همکوشی . این اثر ایش پیدا کنداز آنزیم دیگر،  افزاندککارایی یک آنزیم در مخلوط آنزیمی ممکن است بوسیلۀ حضور مقادیر بسیار 

 دارایفیتازها و کربوهیدرازها به دلیل اثری که کربوهیدرازها بر هضم دیوارۀ سلولی دارند، شود. منجر به بهبود عملکرد پرنده میها آنزیم

خصوص کربوهیدرازهای هضم ها به سایر آنزیمهمکوشی در مورد پروتئازها نیز اثر (. 36، 16، 35قابل توجهی هستند )همکوشی اثرات 

های ذکر شده، به دلیل محدودیت منفرد بنابراین استفاده از آنزیم. (38 ،37) کنندۀ دیوارۀ سلولی )عمدتا زایالناز( بسیار قابل توجه است
تحت تاثیر فعالیت ف طربه عنوان مثال، پتانسیل فیتازها برای آزادسازی فسفر، از یک . تواند تضمین کنندۀ فعالیت بهینۀ آنزیم باشدنمی

آنزیم های ساختاری دیوارۀ سلولی است. از سوی دیگر مخلوطی از فیتازها برای اطمینان از اثرگذاری کربوهیدرازها برای هضم کربوهیدرات
 در قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مورد نیاز است. 



 
 

 ها عمل اختصاصی آنزیم کنندۀ توصیفمدل  -4شکل 

 

 
 

 هاو همگن آنزیم با خوراک وزیع یکنواختت
انتخاب ترکیب آنزیمی موثر و صحیح، توجه به یکنواختی پراکنش آنزیم در ترکیب و همچنین در خوراک، مسئلۀ مهم دیگری است در کنار 

ه بدون تغییر باقی ها تاثیر بسیار زیادی دارد. مفهوم اصلی ترکیب کردن مواد با هم، دستیابی به ترکیب یکنواختی است ککه بر کارایی آنزیم
 رسد.در این زمینه توجه به چند نکته ضروری به نظر می(. 39بماند )

  :ه برای اطمینان از توزیع یکنواخت مواد مغذی در مادۀ حامل مناسب، متداولترین را ها با یکریزمغذیپریمیکستولید مادۀ حامل
کنترل کیفیت صحیح انجام گیرد. مادۀ حامل بایستی از نظر اندازۀ و تحت برنامۀ خوراک نهایی است. رقیق کردن بایستی به دقت 

 (.40ها باشد )ذرات و چگالی متناسب با ریز مغذی
  شکل فیزیکی: اندازۀ مناسب ذرات و شکل فیزیکی آنزیم نیز تضمین کنندۀ پراکنش یکنواخت آنزیم در مخلوط نهایی خوراک است. به

 کند. پذیری آزاد، سهولت در مخلوط شدن و پایداری مخلوط را فراهم مین جریانها، امکاعنوان مثال شکل پودری آنزیم

 ها در خوراک نیازمند دستیابی به رقت مناسب ها مواد بسیار کم مصرفی هستند، مخلوط شدن یکنواخت آنرقت: از آنجایی که آنزیم
خوراک نهایی بیشتر باشد، یکنواختی توزیع با پیش از مخلوط شدن با خوراک است. هر چه حجم پریمیکس برای مخلوط شدن با 

 شود.اطمینان بیشتری انجام می
ها در بدن پرنده، اقدام به متخصصین تغذیه در مجموعۀ میناطیور، با در نظر گرفتن تمامی موارد ذکر شده در مورد فعالیت مطلوب آنزیم

 اند. ترین پریمیکس آنزیمی کردهتنظیم فرمول کامل

 مینازایم پریمیکس آنزیمی
از  ، ترکیبیهای اگزوژنوسو مکانیسم اثر هر یک از آنزیمهای ساختاری مواد خوراکی ظر گرفتن تفاوتبا در ن مینازایمپریمیکس آنزیمی 

همراه با ترکیبات بهبود دهنده و تعدیل کنندۀ فلور دستگاه  یدرازها، پروتئازها و لیپاز(هکربوفسفاتازها، فیتازها، شامل گانه )های سیزدهآنزیم
 است. گوارش

 :نوع غالت از نظر های موجود در تفاوت . بدین ترتیبمینازایم، سه نوع بتاگلوکوناز به کار رفته است تنظیم فرمولدر  کربوهیدرازها
های اگزوژنوس و اندوژنوس را تسهیل ن، اثر سایر آنزیمرا به خوبی پوشش دهد و عالوه برای دیوارۀ سلولی کربوهیدراتهای ساختاریِ

 کند. 
 :اوالً در مرحلۀ  . به نحوی کهشده است با چندین هدف انتخابترکیب پریمیکس آنزیمی مجموعۀ فیتازهای مورد استفاده در  فیتازها

ی اسیدشرایط  های دستگاه گوارش وروتئازنسبت به پآوری خوراک و تولید خوراک پلت، تحمل حرارتی باالیی داشته باشند. ثانیاً عمل
های دستگاه گوارش آید که آزادسازی فسفر از ساختار فیتات، در تمام بخشبدین ترتیب این تضمین به وجود میو مقاوم باشند 

با توجه به است، تا  فیتاز( در تنظیم فرمول مینازایم گنجانده شده-6فیتاز و -3هر دو نوع آنزیم فیتاز )پذیر باشد. از سوی دیگر امکان
 .را پوشش دهد 3و  6آزادسازی فسفر موجود بر روی کربن ها، تفاوت در فعالیت آنزیمی و اختصاصی بودن فعالیت آنزیم

 :ش پروتئین خام خوراک وهکا پروتئازها عالوه بر شود.ها با کربوهیدرازها، باعث تقویت اثرات پروتئازها میهمراهی پروتئاز پروتئازها 
 آمینواسیدها، در بهبود مورفولوژی روده نیز نقش دارند.ایلئومی افزایش قابلیت هضم 



 لیپاز موجود در پریمیکس  های صفراوی و پروتئازها است.، نمکمینازایم از نوع لیپاز مقاوم به اسیدتنظیم فرمول در ستفاده لیپاز مورد ا
 دهد.طیور را به ویژه در سنین پایین افزایش می خوراکمینازایم قابلیت هضم انواع مختلف چربی در 

  دهند. استفاده از این مینازایم را تشکیل میترکیب ترکیبات تعدیل کنندۀ فلور دستگاه گوارش و تولید کنندۀ آنزیم نیز بخش دیگری از
-را به طور کامل مرتفع می خوراکدیگر و پروبیوتیک در  آنزیمکند و عالوه بر آن، نیاز به هر گونه ها را تسهیل میترکیبات، اثر آنزیم

 کند.
با دامنه وسیع عمل  یبا استفاده از تمامی اَشکال آنزیمی مورد نیاز طیور، مینازایم را به پریمیکس پروبیوتیکی پریمیکس آنزیمیتنظیم فرمول 

(Wide Range of Activity) ها کرده است. خوراکو تمام در( گذار و ما)گوشتی، تخمها مناسب برای تمام سویه 
شکل فیزیکی و اندازۀ مناسب ذرات، انتخاب مادۀ حامل  در تنظیم قابلیت مخلوط شدن و پراکنش پریمیکس آنزیمی مینازایم به سه اصلِ

در مقایسه ، که کیلوگرم در هر تن خوراک یکمقدارمناسب و رقت مناسب پریمیکس برای مخلوط شدن با خوراک نهایی توجه شده است. 
ها در شود، متضمن سهولت در مخلوط کردن و اطمینان از پراکنش یکنواخت آنزیمباالیی محسوب میمقدار های معمول، با پریمیکس

 خوراک نهایی است. 
 گزارش شده است.  3معادل مواد مغذی یک کیلوگرم پریمیکس مینازایم در جدول 

 
 

 (Minazymeمینازایم )ترکیبات معادل یک کیلوگرم پریمیکس  -3جدول 

 حداقل مواد مغذی واحد ترکیبات
(Matrix Value) 

 حداقل میزان مشارکت مواد مغذی
(Contribution) 

 100 100000 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم

 5/0 500 % پروتئین خام

 17/0 170 % فسفر قابل دسترس

 165/0 165 % کلسیم

 022/0 22 % لیزین قابل هضم

 007/0 7 % متیونین قابل هضم

 023/0 23 % متیونین+سیستین قابل هضم

 018/0 18 % ترئونین قابل هضم
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