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میزان مصرف:

1 تا 4 درصد خوراک  روزانه 

آنالیز مواد مغذی:

چربی:         50%

فیبر:          14/5%

پروتئین:    3%

امگا-3:     10%

بسته بندی:
کیسه های 20 کیلویی
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پیوند  چندین  با  کربنه  زنجیر 22  بلند  چرب  اسید   DHA

شبکیه  و  مغز  اولیه  ساختار  ترکیب  در  و  است  دوگانه 
بوده  اسپرم  در  اصلی  چرب  اسید  دارد.  وجود  چشم 
موجب  جیره  در  ضروری  چرب  اسید  این  کمبود  که 
گردد. می  آن  کمیت  و  اسپرم  کیفیت  روی  مخربی  اثرات 

 20 و  دوگانه  پیوند  چند  با  زنجیر  بلند  چرب  اسید   EPA

 3 سری  های  پروستاگالندین  ساز  پیش  که  است  کربن 
در  که  بوده  کربن   20 شامل  ها  پروستاگالندین  هستند. 
دارند.  مهمی  بسیار  نقش  حیوان  ایمنی  سیستم  بهبود 

جــایگزینی روغـن های گیــاهی دارای امـگا-6 با محصـول سالومگا 
ســرشـار از امــگا-3 مـوجب بهبود تولید آنتی بادی می شود. 

کاهش التهاب
در التهابی  پاسخ  افزایش  باعث  امگا-6   زیاد  مقدار 

چــالش های عفــونی می شــود. سالومگا بـا بهبـود تعــادل 
نسبت امگا-3 به امگا-6 موجب کاهش التهاب می شود.

افزایش استحکام استخوان
E2 مـوجب  سالومگا با کاهش سنـتز پروستاگالندینهای 

افزایش استحکام و ضخامت استخوان می گردد. 

بهبود وزن گیری
های  مرغ  در  ماهی  روغن  همراه  به  گیاهی  روغن  ترکیب 
داشت. خواهد  همراه  به  را  بهتری  گیری  وزن  گوشتی 
است. ماهی  روغن  توجهی  قابل  مقدار  محتوی  سالومگا 

بهبود باروری
افــزودن سالومگا بـه جیـره، مـوجب افـزایش درصـد جـوجـه 
درآوری، تعداد اسپرم و افزایش طول عمر باروری اسپرم می شود.

EPA
محــرک سیستــم 
ایمنی و پشتیبان 
تـوسعه اولیه آن 

است

  DHA
اسیدچربی مفید 
برای تولید مثل

DHA و EPA نقش و اهمیت

فواید استفاده از سالومگا 
بهبود تحریک آنتی بادی ها



Corn Oil

Palm Oil

Soya Oil

Beef Fat

Linseed Oil*

Salmon Oil

شرکت Agritech از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
افزودنیهای خوراکی دام، طیور و آبزیان در طی نیم قرن گذشته 
در کشور ایرلند می باشد. طیور  در طبیعت به شکل گسترده 
ای از انواع دانه ها ریشه ها، حشرات و حیوانات تغذیه می 
کنند. این نوع تغذیه کلیه مواد مغذی مورد نیاز برای زنده 
مانی، رشد و تولید مثل موفق طیور را تضمین می کند. این 
جیره ها در صنعت طیور قابل تعمیم نیستند و تنوع استفاده 
از خوراک های مختلف با وجود فاکتورهای فیزیکی و اقتصادی 
محدود می شوند. به طور معمول، نشاسته دانه ها و روغن های 
گیاهی تامین کننده انرژی مورد نیاز هستند و اهمیت کمی 
به پروفایل اسیدهای چرب مورد نیاز حیوان داده می شود.

عملکرد  در  زیادی  بسیار  اهمیت  امگا-3  چرب  اسیدهای 
ناشی  رشد  کاهش  از  جلوگیری  در  همچنین  دارند  طیور 
های  جوجه  عملکرد  بهبود  گوناگون،  های  بیماری  از 
استحکام  مادر،  های  خروس  در  باروری  بهبود  گوشتی، 
استفاده  دارند.  نقش  پا  استخوان  بویژه  ها  استخوان 
نسبت   ، امگا-3  از  غنی  منبع  عنوان  به   سالومگا  از 
امگا-3 و امگا-6 را متعادل میکند و منابع اسیدهای چرب 
های  روغن  از  یک  هیچ  در  که   EPA و    DHA زنجیر  بلند 
گیاهی وجود ندارند را در خوراک حیوانات تامین می کند. 
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لینولئیک
 اسید 

لینولنیک
 اسید* 

آراشیدونیک 
اسید 

ایکوزاپنتانوئیک 
  EPAاسید

دکوزاهپتانوئیک 
     DHAاسید

نسبت امگا6 به 
امگا 3

سـالـومـگا 
ابزار تولید تخم مرغ

 امگا-3

* لینولنیک اسید به مقدار محدودی می تواند تبدیل به  EPA و DHA شود.

 Animal science 2003, vol 16, no 4

ســـالـــومـــگا

نسبت اسیدهای چرب امگا-6 به امگا-3
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روغن پالم

روغن سویا

چربی گاو

روغن کتان*

روغن سالمون


