
اپتیمیت
امگا -3 عبوری با منبع سالمون

یک شروع خوب همه تفاوت ها را ایجاد می کند

گلبارنوید بهار



بـهارنویـد گلبـار 

توصیه مصرف:

30 روز قبل از زایش به میزان 100تا150 گرم به ازای هر راس گاو شیری در روز

100روز بعد از زایش به میزان 200 تا 250 گرم به ازای هر راس گاو شیری در روز

آنالیز مواد مغذی:

چربی:         50%

فیبر:          14/5%

پروتئین:    3%

امگا-3:    10%

بسته بندی:

کیسه های 20 کیلویی

شرکت گلبار نوید بهار
آدرس: تهران، میدان توحید، 
خیابان نصرت غربی، پالک 118، 

ساختمان گلبار
تلفــــن: 021-66431060
دورنگار:021-66939105

www.golbar-chemi.comISO 9001:2008



این آزمایش در دانشگاه برونو جمهوری چک انجام 
شده که اثرات تغذیه ای اپتیمیت قبل از زایش و 
در ابتدای شیردهی را برآورد می کند. دو گروه 15 
راسی همسان به صورت یکسان تغذیه شدند)گروه 
و  زایش  از  قبل  روز  اپتیمیت؛ 30  گروه  و  شاهد 
100 روز پس از زایش(. پس از آنالیز داده ها توسط 
تولید  گذاری  ارزش  و  ناباروری  اقتصادی  موسسه 
شیر بریتانیا، نشان داده شد در نهایت به ازای هر گاو 
در سال 295 یورو سود بیشتر برای دامدار دارد.

این آزمایش در گروه  علوم دامی دانشگاه تهران جهت بررسی اثرات تغذیه ای اسید های چرب امگا-3 با دو گروه شامل 
تغذیه با روغن پالم)PO(  و تغذیه با روغن ماهی )FO( انجام شده است.

بررسی بیوهیدروژناسیون و ناپدید شدن اسیدهای چرب در 
اپتیمیت )خلیلوندی،1396(

نتایج آزمایش استفاده از اپتیمیت
تولید شیر
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اپتیمیت

کاهش فاصله 
گوساله زایی

فحلی نمایان تر

افزایش نرخ باروری

بهبود سالمت دام

شرکت Agritech  از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
افزودنیهای خوراکی دام، طیور و آبزیان در طی نیم قرن 
گذشته در کشور ایرلند می باشد. این شرکت با تکنولوژی 
تغذیه  برای  را  سالمون  ماهی  روغن  خود  فرد  به  منحصر 
کند. می  عرضه   Optimate تجاری  نام  با  نشخوارکنندگان 
اسیـدهـای چـرب امگا-3 برای بهبود سالمت و تولید مثل 

گاوهای شیری ضروری هستند.
سطح  بـا  سالمون  ماهی  خـالص  روغـن  حــاوی  اپتیمیت 
)ایکـوزاپنـتانوئیـک  امگا-3  چــرب  اسیـدهـای  از  باالیی 
اسید(  لینولنیک  و  اسید  دکوزاهگزانوئیک  اسیـد، 
امتیــاز  حفظ  بـاعث  محصــــول  ایــن  باشد.  می 
ابتـدای  انــرژی در  بـاالنس منفــی  بـدنـی)BCS( شــده و 
های  پـروستاگالندیـن  کند.  می  تعــدیـل  را  شیـردهی 
شـونـد.  می  جنیـن  اولیــه  مـرگ  و  جـذب  مــوجب  رحم 
کاهش   مـوجب  اپتیمیت  در  امگا-3  چـــرب  اسیـدهـای 
در  آبستنـی  بهبود وضعیت  و  ها  پروستاگالندین  تـرشح 

گاو شیری می شوند.

فواید اپتیمیت

انرژی  منفی  باالنس  کاهش 
در ابتدای شیردهی

کاهش جذب 
جنینی

افزایش تولید
 شیر

افزایش عملکرد تولید مثلی

روغـن سالمون با تکنـولوژی پیشرفتـه 
عبوری شده و در روده به خوبی هضم 

و جذب می شود.


