
DROŻDŻE CHELATOWANE
Premiks Saccharomyces cerevisiae 100% + chelaty

Wysokowartościowe, zdrowotne dodatki w żywieniu zwierząt

Pasja płynąca z drożdży



Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w
pracy z drożdżami piwnymi i ich
oddziaływaniem na organizmy zwierząt . Wpływ dodatku drożdży do
pasz był podstawą badań prowadzonych przez wiele lat. W ich wyniku
stwierdzono, że dobroczynny wpływ mają nie tylko zawarte w
drożdżach witaminy, białko i mikroelementy ze względu na wysoką
przyswajalność ale też udział substancji pochodzących z chmielu
połączonych z drożdżami w procesie produkcji piwa. Poza wysoką
wartością pokarmową, preparaty na bazie drożdży piwowarskich
wykazują również właściwości immunostymulacyjne oraz wiążą
niebezpieczne dla organizmu mikotoksyny w obrębie przewodu
pokarmowego zwierząt hodowlanych. Kompozycje drożdży
AgroYeast oparte są o wnikliwe badania naukowe i przeznaczone
kierunkowo dla wybranych grup zwierząt. W tym katalogu
proponujemy drożdże chelatowane. Poprzez chelatowanie drożdży
polegające na trwałym połączeniu pod wysokim naciskiem chelatu z
nieaktywnymi komórkami drożdżowymi stworzyliśmy nową linię
jednorodnych produktów, wzbogaconych o organicznie związane
pierwiastki metali i właściwie zbilansowanych pod kątem
odpowiednich grup zwierząt

Saccharomyces cerevisiae

.

Dodatek drożdży AgroYeast do pasz dla zwierząt w różnym stadium
fizjologicznym wykazywał podniesienie ich wydajności. W
szczególności dotyczy to krów mlecznych oraz trzody chlewnej gdzie
zaobserwowano znaczną poprawę ogólnych wyników produkcyjnych,
poprawę oraz ograniczenia chorób specyficznych
dla określonych gatunków zwierząt. Rodzina preparatówAgroYeast to
starannie zaprojektowane mieszanki paszowe przeznaczone dla
określonych grup zwierząt.

rozrodu i odchowu
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Saccharomyces cerevisiae 100% i
preparaty na bazie tych drożdży
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Nieaktywne drożdże chelatowane
100%Saccharomyces cerevisiae

(Cynk, mangan, miedź)

Zalecanewhodowli bydła:

Dotychczasowe wyniki badań nad drożdżami AgroYeast CHB
wskazują na pozytywne różnice w wynikach produkcyjnych
hodowli zwierząt na wszystkich etapach ich chowu a w
szczególności znaczny wpływ na zdrowotność i dobrostan bydła
hodowlanego.

- poprawakondycji zwierząt, poprawametabolizmu,
- poprawa rozwoju kopyt i racic, wspomaganie procesów gojenia,
- źródło białka, witamin imikroelementów,
- poprawapłodności zwierząt, wspomaganie rozwoju gonad,
- podwyższenie pobrania iwykorzystania paszy,
- silnewłaściwości antyoksydacyjne,
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- ograniczenie występowania choróbmetabolicznych,
- zmniejszenie podatności na choroby i infekcje,
- zwiększenie gęstości i stabilności kości,
- poprawawydajności rzeźnej,
-zmniejszenie podatności na stres, poprawa reakcji neurologicznych
- zwiększenie popędu płciowegozwierząt,
-podwyższenie produkcjimleka, obniżenie kom. somatycznych
wmleku

Chelatowany dla bydłaCHB
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Premiks drożdżowy zalecany
w hodowli bydła mlecznego i opasowego.

Skład chemiczny:
Białko surowe 40%
Tłuszcz surowy <6 %
Błonnik 6 %
Popiół <8 %
Węglowodany 1,9 %
Lizyna 1,4 %
Metionina 0,6 %
Kwas glutaminowy 6,1 %
Tryptofan 3,0 %
Treonina 1,1 %

Dane żywieniowe w 100g:
Energia w kJ 1532
Energia w kcal 365
Białko 43,3g
Tłuszcz 2,9g
- w tym nasycone kwasy 2,1g
Węglowodany 1,9g
- w tym cukier 1,6g
Błonnik 6g
Sód 0,3g

Fosfor 600 mg
Cynk 4,0 mg
Wapń 250 mg
Miedź 250 mg
Potas 590 mg
Magnez 210 mg

Zawartość mikroelementów w 100g

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień

Cielęta 35 - 75 g
Krowy mleczne 50 - 100 g
Buhaje 50 - 100 g

Składniki:
Chelatowane drożdże

paszowe i piwne,
wywar gorzelniany (DDGS)
S. cerevisiae

CHB

Cynk 375 mg
Mangan 210 mg
Miedź 130 mg

Zawartość mikroelementów
w postaci chelatów na 100g
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Nieaktywne drożdże chelatowane
100%

(cynk, mangan, miedź)
Saccharomyces cerevisiae

Zalecanewhodowli trzodychlewnej:

Dotychczasowe wyniki badań nad drożdżami AgroYeast CHT
wskazują na pozytywne różnice w wynikach produkcyjnych
hodowli trzody chlewnej. Wynikają one z pozytywnego
oddziaływania wzbogaconych w chelaty komórek drożdżowych
naorganizmy zwierzątwewszystkich etapach chowu.

- wspomaganie wzrostu, poprawakondycji ogólnej zwierząt,
- zmniejszenie podatności na choroby i infekcje(biegunki),
-wspomaganie procesu spermatogenezy,

- poprawa jakościmięsa, podwyższeniewydajności rzeźnej,
- podwyższenie pobrania iwykorzystania paszy, poprawa apetytu,
- zwiększenie gęstości i stabilności kości,
-podwyższenie odporności,

- silnewłaściwości antyoksydacyjne,
- redukcja obciążeniamikotoksynw paszy,
-polepszenie reakcji neurologicznych, wspomaganie przemian
enzymatycznych,
- ograniczenie kanibalizmu,
- ograniczeniewystępowania cichej rui, ronienia i obumierania płodów,
- zmniejszenie podatności na stres,
- redukcja zaburzeń trawienia,

poprawa płodności
i plenności loch,

obniżona zapadalność na choroby
bakteryjne,

Chelatowany dla trzodyCHT
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Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień

Knury 100 - 200g
Maciory 100 - 200g
Prosięta 70 - 100g

Premiks drożdżowy zalecany
w hodowli trzody chlewnej.

Skład chemiczny:
Białko surowe 40%
Tłuszcz surowy <6 %
Błonnik 6 %
Popiół <8 %
Węglowodany 1,9 %
Lizyna 1,0 %
Metionina 0,6 %
Kwas glutaminowy 5,9 %
Tryptofan 2,8 %
Treonina 1,0 %

Dane żywieniowe w 100g:
Energia w kJ 1680
Energia w kcal 400
Białko 41,5g
Tłuszcz 3,0g
- w tym nasycone kwasy 2,2g
Węglowodany 1,9g
- w tym cukier 1,8g
Błonnik 6g
Sód 0,3g

Fosfor 610 mg
Cynk 4,0 mg
Wapń 260 mg
Miedź 270 mg
Potas 590 mg
Magnez 230 mg

Zawartość mikroelementów w 100g

Składniki:
Chelatowane drożdże

paszowe i piwne,
wywar gorzelniany (DDGS)
S. cerevisiae

Cynk 135 mg
Mangan 54 mg
Miedź 27 mg

Zawartość mikroelementów
w postaci chelatów na 100g

CHT
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Nieaktywne drożdże chelatowane
100%

(cynk, mangan, miedź)
Saccharomyces cerevisiae

Zalecanewhodowli drobiu:

Dotychczasowe wyniki badań nad drożdżami AgroYeast CHD
wskazują na pozytywne różnice w wynikach produkcyjnych
hodowli drobiu. Wynikają one z pozytywnego oddziaływania
wzbogaconych w chelaty komórek drożdżowych na organizmy
zwierzątwewszystkich etapach chowu.

- poprawa ogólnej kondycji zwierząt, wspomaganie wzrostu i procesów
gojenia,
- zmniejszenie podatności na choroby i infekcje bakteryjne,
-źródło białka, witamin imikroelementów,
- poprawa jakościmięsa, podwyższeniewydajności rzeźnej,
- podwyższenie pobrania iwykorzystania paszy,
- zwiększenie gęstości i stabilności kości, podwyższenie uwapnienia
skorupy jaja,
- podwyższenie przyrostówmasywchowie drobiu,
- silnewłaściwości antyoksydacyjne,
- zapobieganie depigmentacji,
- adsorpcja szkodliwychmikroorganizmów i produktów ich przemian,
- poprawapłodności zwierząt,
-poprawa przemian enzymatycznych, wspomaganie procesów
metabolicznych,

Chelatowany dla drobiuCHD
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Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień

Kury 3-4g
Kaczki 4-6g
Indyki 5-10g

Premiks drożdżowy zalecany
w hodowli drobiu.

Skład chemiczny:
Białko surowe 40%
Tłuszcz surowy <6 %
Błonnik 6 %
Popiół <8 %
Węglowodany 1,9 %
Lizyna 1,1 %
Metionina 0,6 %
Kwas glutaminowy 6,1 %
Tryptofan 2,8 %
Treonina 1,0 %

Dane żywieniowe w 100g:
Energia w kJ 1496
Energia w kcal 356
Białko 41,3g
Tłuszcz 2,8g
- w tym nasycone kwasy 2,0g
Węglowodany 1,9g
- w tym cukier 1,6g
Błonnik 6g
Sód 0,3g

Fosfor 550 mg
Cynk 4,0 mg
Wapń 240 mg
Miedź 230 mg
Potas 560 mg
Magnez 200 mg

Zawartość mikroelementów w 100g

Składniki:
Chelatowane drożdże

paszowe i piwne,
wywar gorzelniany (DDGS)
S. cerevisiae

Cynk 50 mg
Mangan 50 mg
Miedź 10 mg

Zawartość mikroelementów
w postaci chelatów na 100g

CHD
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Nieaktywne drożdże chelatowane
100%

(selen)
Saccharomyces cerevisiae

Zalecanew hodowliwszystkich rodzajów zwierząt:

Dotychczasowe wyniki badań nad drożdżami AgroYeast CHSe
wskazują na ich pozytywny wpływ na wyniki produkcyjne w
hodowli zwierząt. Są one efektem pozytywnego oddziaływania
wzbogaconych w chelaty selenu komórek drożdżowych na
organizmy zwierzątwewszystkich etapach ich chowu.

- poprawaogólnej kondycji zwierząt, wspomaganie pracymięśni,
- zapobieganie chorobie białychmięśni,
-źródło białka, witamin i mikroelementów, poprawa procesów
metabolicznych,
- poprawa jakościmięsa,
- podwyższenie pobrania iwykorzystania paszy,
- prawidłowe funkcjonowanie narządówwewnętrznych,
- podwyższenie przyrostówmasywchowie,
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- redukcja obciążeniamikotoksynwpaszy,
- adsorpcja szkodliwychmikroorganizmów i produktów ich przemian,
- poprawapłodności zwierząt,
- obniżenie zapadalności na choroby nowotworowe,

Chelatowany selenem CHSe
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Premiks drożdżowy zalecany
w hodowli wszystkich rodzajów zwierząt.

Skład chemiczny:
Białko surowe 40%
Tłuszcz surowy <6 %
Błonnik 6 %
Popiół <8 %
Węglowodany 1,9 %
Lizyna 1,4 %
Metionina 0,6 %
Kwas glutaminowy 6,2 %
Tryptofan 3,0 %
Treonina 1,2 %

Dane żywieniowe w 100g:
Energia w kJ 1558
Energia w kcal 372
Białko 40,8g
Tłuszcz 2,9g
- w tym nasycone kwasy 2,1g
Węglowodany 1,9g
- w tym cukier 1,6g
Błonnik 6g
Sód 0,3g

Fosfor 580 mg
Cynk 4,0 mg
Wapń 240 mg
Miedź 250 mg
Potas 560 mg
Magnez 210 mg

Zawartość mikroelementów w 100g

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień

Bydło 100 - 200 g
Trzoda chlewna 30 - 50 g

Drób 2 - 3 g

Owce 40 - 50 g
Zwierzęta futerkowe 5 - 8 g

Składniki:
Chelatowane drożdże

paszowe i piwne,
wywar gorzelniany (DDGS)
S. cerevisiae

Selen 2 mg

Zawartość mikroelementów
w postaci chelatów na 100g

CHSe

Udział procentowy(%) w paszy na dzień

Bydło 1%
Trzoda chlewna 1%

Drób 1%

Owce 1%
Zwierzęta futerkowe 1%



Drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae

Wszystkie surowce wykorzystywane w produkcji naszych preparatów
pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Ich jakość gwarantuje otrzymywanie
produktówpowtarzalnych i bezpiecznychwużyciu dlaKlienta.
Opracowana technologia produkcji preparatów na bazie drożdży

zapewnia otrzymanie stabilnego materiału,
wolnego od zagrożeńmikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych.
Saccharomyces cerevisiae

Drożdże piwne pochodzą z browarów. Jedynie naturalne składniki takie jak
słód, chmiel i woda są używane w procesie ich propagacji. Właściwości
drożdży piwowarskich są znane od dawna a ich pozytywny wpływ na
organizmy zwierząt był przedmiotem wieloletnich badań. Ich charakterystyka
opiera się nie tylko na sumie składników chemicznych takich jak białko,
mikroelementy i witaminy, ale również na cechachwywodzących się z chmielu
takich jak właściwości immunostymulacyjne, antyoksydacyjne a także ich
zdolność do wiązania mikotoksyn w obrębie przewodu pokarmowego będąca
wynikiem ich specyficznej budowy. Są najważniejszym komponentem
naszych preparatów.

Nasze surowce i technologia
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Drożdże paszowe Saccharomyces cerevisiae
Drożdże paszowe pochodzą z zakładów produkujących spirytus spożywczy.
Są one propagowane na podłożach roślinnych. Jako źródło wysoko-
przyswajalnych witamin, białka i minerałów są cennym dodatkiem we
wszelakich kompozycjach paszowych dla każdego rodzaju zwierząt

Chelaty na bazie glicyny
Chelaty to związki, w których cząsteczka organiczna łączy się z jonemmetalu.
Chelaty paszowe są więc mikroelementowymi związkami organicznymi
skutecznie uzupełniającymi niedobory pierwiastków, umożliwiającymi
prawidłowy rozwój organizmu zwierząt oraz podwyższającymi ich
zdrowotność. Przeprowadzone badania podkreślają korzystny wpływ
stosowania chelatów, przede wszystkim ze względu na ich całkowitą
bioprzyswajalność.
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Hydrolizowany DDGS
Hydrolizowany DDGS powstaje w wyniku specjalnego procesu zagęszczania
zacieru kukurydzianego i zbożowego a następnie zostajewysuszonywniskiej
temperaturze. Jest źródłem wysokostrawnego białka o bogatym składzie
aminokwasowym. Zawarty w nim błonnik jest łatwo strawny. Materiał jako
dodatek gwarantuje otrzymanie zbilansowanego produktu będącego źródłem
energii a w połączeniu z drożdżami jest bogatym surowcem w produkcji
wszelkiego rodzaju pasz. DDGS będący jednym z komponentów naszych
preparatów pochodzi z destylarni alkoholu spożywczego. Jego produkcja jest
objętawysokimstopniemkontroli co zapewnia stabilny produkt końcowy.

Chelatowanie drożdży
W oparciu o unikalną, chronioną patentem technologię powstają w firmie
AgroYeast drożdże chelatowane. Proces chelatowania drożdży polega na
trwałym połączeniu chelatu z nieaktywnymi komórkami drożdżowymi pod
wysokim naciskiem, w wyniku czego powstaje jednorodny produkt
drożdżowy wzbogacony o organicznie związany pierwiastek metalu. Od
formy połączeń poszczególnych pierwiastków zależy ich wykorzystanie jako
substancji odżywczych przez zwierzę. Dotychczas stosowane sole żelaza,
miedzi, cynku, manganu i kobaltu zastąpiliśmy preparatami w postaci
drożdży połączonych trwale z organicznymi związkamimetali, powstających
w procesie chelatowania drożdży. Badania potwierdzają dobrą
bioprzyswajalność przez organizmy jonów mikroelementów z chelatów oraz
ich nietoksyczność. Poszczególne preparaty mogą być stosowane jako
parafarmaceutyki działające wraz z drożdżami prozdrowotnie i
zapobiegawczo, co wyszczególniono w załączonej tabeli. Oprócz
podwyższenia zdrowotności i samopoczucia zwierząt, uzyskiwane od nich
produkty tj. mięso, mleko, jaja wzbogacone w mikroelementy z preparatów o
charakterze biologicznym stanowią nową generację żywności naturalnie
biofortyfikowanej w mikroelementy. Podwyższają one nie tylko wartości
pokarmoweale także smak i zapachproduktów.
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Kontrola jakości produktów AgroYeast
W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produkcji firma AS Trade
uzyskała certyfikaty zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 22000.Wszystkie
produkty przedwprowadzeniemna rynek podlegają szczegółowymbadaniom
prowadzonym przez wiodące uczelnie polskie. Kierunkowe mieszanki są
przez wiele miesięcy skarmiane odpowiednim grupom zwierząt a uzyskane
wyniki doświadczeń w postaci opracowań naukowych publikujemy w prasie
branżowej. Polityką naszej firmy jest nie tylko sprzedaż produktów gotowych
ale pełne wsparcie merytoryczne w ich zastosowaniu. Dlatego jesteśmy
wdzięczni za każdą informację z rynku, która jest podstawą do polepszania
naszychusług i produktów.
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Tabela zastosowania drożdży chelatowanych
w chowie poszczególnych grup zwierząt



Zapraszamy również do zapoznania się z
ofertą innych produktów AgroYeast:

Drożdże 100%,
nieaktywne, suszone, przeznaczone dla
wszystkich grup zwierząt.

Saccharomyces cerevisiae

Drożdże paszowe
100%, nieaktywne, suszone,

rekomendowane dla trzody chlewnej, bydła
oraz drobiu.

Saccharomyces
cerevisiae

Drożdże
połączone z DDGS, nieaktywne, suszone,
rekomendowane dla trzody chlewnej,
drobiu oraz zwierząt futerkowych.

Saccharomyces cerevisiae

Drożdże
połączone z błonnikiem jabłkowym,
nieaktywne, suszone, rekomendowane w
hodowli trzody chlewnej oraz bydła.

Saccharomyces cerevisiae

Symbiotyk: drożdże
aktywne(CNCM I-1077) oraz

n ieak tywne, rekomendowane d la
przeżuwaczy, w szczególności bydła i
owiec.

Saccharomyces
cerevisiae

Drożdże
połączone z otrębami paszowymi,
nieaktywne, suszone, rekomendowane w
hodowli trzody chlewnej orazbydła.

Saccharomyces cerevisiae

Udziałowcy firmy "AS Trade" są wieloletnimi uczestnikami
procesów badawczych prowadzonych przez Instytuty
Naukowe i Akademie na terenie Polski i Europy w tym PAN
nad wykorzystaniem drożdży
oraz ichkompozycji w żywieniu zwierząt.

Saccharomyces cerevisiae
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