Pasja płynąca z drożdży

PREPARATY AGROYEAST
Saccharomyces cerevisiae 100%

Wysokowartościowe dodatki w żywieniu zwierząt

Saccharomyces cerevisiae 100% i
preparaty na bazie tych drożdży
Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w
pracy z drożdżami piwnymi Saccharomyces cerevisiae i ich
oddziaływaniem na organizm 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 ale również substancje
pochodzące z chmielu, a ze względu na pochodzenie drożdży również
w nich występujące. Poza wysoką wartością pokarmową preparaty na
bazie drożdży piwnych wykazują również właściwości
immunostymulacyjne oraz wiążą niebezpieczne dla organizmu
mikotoksyny w obrębie przewodu pokarmowego zwierząt
hodowlanych. Kompozycje drożdży AgroYeast są oparte są o wnikliwe
badania naukowe i przeznaczone kierunkowo dla wybranych grup
zwierząt.

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,
ograniczenia chorób specyficznych dla określonych gatunków zwierząt
oraz wyników rozrodu i odchowu. Rodzina preparatów AgroYeast to
starannie zaprojektowane w oparciu o wyniki badań mieszanki
paszowe przeznaczone dla określonych grup zwierząt.
1.

Opis głównych cech produktów

Nieaktywne drożdże piwne
Saccharomyces cerevisiae 100%
Zalecane w hodowli wszystkich rodzajów zwierząt:
- poprawa kondycji zwierząt,
- poprawa rozwoju kopyt i racic,
- źródło białka, witamin i mikroelementów,
- poprawa płodności zwierząt,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- podwyższenie przyrostów masy w chowie,
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- redukcja obciążenia mikotoksyn w paszy,
- silne właściwości antyoksydacyjne,
- źródło witaminy B,
- wykształcenie wysokowartościowej sierści,
-optymalizacja trawienia przy pożywieniu bogatym w substancje
błonnikowe
- zwiększenie popędu płciowego zwierząt,
- redukcja zaburzeń trawienia,

2.

Drożdże piwne zalecane
w hodowli wszystkich rodzajów zwierząt.
Dane żywieniowe w 100g:
Składniki:
Energia
w kJ
Drożdże Saccharomyces cerevisiae
Energia
w kcal
piwne 100%
Białko
Tłuszcz
Skład chemiczny:
- w tym nasycone kwasy
Białko surowe
40% Węglowodany
Tłuszcz surowy
<2 % - w tym cukier
Błonnik
1%
Błonnik
Popiół
<8 %
Węglowodany
12 % Sód
Lizyna
Metionina
Kwas glutaminowy
Tryptofan
Treonina

950
230
40,8g
1,6g
1,2g
11,8g
8,1g
1g
0,1g

2,6 %
0,7 %
5,1 %
0,4 %
1,8 %

Zawartość mikroelementów w 100g
Fosfor
Cynk
Wapń
Miedź
Potas
Mangan

950 mg
5,5 mg
250 mg
420 mg
750 mg
550 mg

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień
Cielęta
Krowy mleczne
Buhaje
Konie
Knury
Maciory

W dziennej dawce paszy
70 - 100 g
125 - 250 g
130 - 250 g
110 - 250 g
150 - 500 g
110 - 250 g
3.

Zwierzęta domowe
Zwierzęta futerkowe
Drób
Ryby

1-3%
1-3%
2-3%
1-3%

Nieaktywne drożdże piwne i paszowe
Saccharomyces cerevisiae 100%
Zalecane w hodowli wszystkich rodzajów zwierząt:
- poprawa kondycji zwierząt,
- poprawa rozwoju kopyt i racic,
- źródło białka, witamin i mikroelementów,
- poprawa płodności zwierząt,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- podwyższenie przyrostów masy w chowie,
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- redukcja obciążenia mikotoksyn w paszy,
- adsorpcja szkodliwych mikroorganizmów i produktów ich przemian,
- źródło witaminy B,
- wykształcenie wysokowartościowej sierści,
-optymalizacja trawienia przy pożywieniu bogatym w substancje
błonnikowe
- zwiększenie popędu płciowego zwierząt,
- redukcja zaburzeń trawienia,

.

4.

Drożdże piwne i paszowe zalecane
w hodowli wszystkich rodzajów zwierząt.
Dane żywieniowe w 100g:
Składniki:
Energia
w kJ
Drożdże Saccharomyces cerevisiae
Energia
w kcal
paszowe i piwowarskie
Białko
Tłuszcz
Skład chemiczny:
- w tym nasycone kwasy
Białko surowe
42% Węglowodany
Tłuszcz surowy
<6 % - w tym cukier
Błonnik
12 %
Błonnik
Popiół
<8 %
Węglowodany
11 % Sód
Lizyna
Metionina
Kwas glutaminowy
Tryptofan
Treonina

1707
408
42,3g
2,2g
1,6g
1,9g
0,8g
4g
0,1g

1,7 %
0,7 %
6,1 %
3,0 %
1,3 %

Zawartość mikroelementów w 100g
Fosfor
Cynk
Wapń
Miedź
Potas
Magnez

890 mg
6,0 mg
220 mg
380 mg
710 mg
180 mg

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień
Cielęta
Krowy mleczne
Buhaje
Konie
Knury
Maciory

W dziennej dawce paszy
70 - 100 g
125 - 250 g
130 - 250 g
110 - 250 g
150 - 500 g
110 - 250 g
5.

Zwierzęta domowe
Zwierzęta futerkowe
Drób
Ryby

1-3%
1-3%
2-3%
1-3%

Nieaktywne drożdże spirytusowe
Saccharomyces cerevisiae 100%
Zalecane w hodowli bydła, trzody chlewnej oraz drobiu:
- struktura gruboziarnista szczególnie ważna w produkcji pasz dla
drobiu,
- poprawa ogólnej kondycji zwierząt,
- poprawa rozwoju kopyt i racic,
- źródło białka, witamin i mikroelementów,
- podwyższenie przyrostów masy,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- podwyższenie mleczności krów,
- podwyższenie przyrostów masy w chowie trzody,
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- redukcja obciążenia mikotoksyn w paszy,
- adsorpcja szkodliwych mikroorganizmów i produktów ich przemian,
- źródło witaminy B,
- redukcja zaburzeń trawienia,

6.

Nieaktywne drożdże spirytusowe
Saccharomyces cerevisiae 100%
Zalecane w hodowli bydła i trzody chlewnej:
-Struktura mąki(produkt mikronizowany) zapewnia podwyższoną
przyswajalność,
- poprawa ogólnej kondycji zwierząt,
- poprawa rozwoju kopyt i racic,
- źródło białka, witamin i mikroelementów,
- poprawa płodności zwierząt,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- podwyższenie mleczności krów,
- podwyższenie przyrostów masy,
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- redukcja obciążenia mikotoksyn w paszy,
- adsorpcja szkodliwych mikroorganizmów i produktów ich przemian,
- źródło witaminy B,
- zwiększenie popędu płciowego zwierząt,
- redukcja zaburzeń trawienia,

7.

Drożdże spirytusowe Saccharomyces cerevisiae
zalecane w hodowli bydła i trzody chlewnej.
Składniki:
Drożdże paszowe
Saccharomyces cerevisiae
Skład chemiczny:
Białko surowe
Tłuszcz surowy
Błonnik
Popiół
Węglowodany
Lizyna
Metionina
Kwas glutaminowy
Tryptofan
Treonina

42%
<6 %
8%
<8 %
1,9 %
1,5 %
0,7 %
6,3 %
3,5 %
1,2 %

Dane żywieniowe w 100g:
Energia w kJ
Energia w kcal
Białko
Tłuszcz
- w tym nasycone kwasy
Węglowodany
- w tym cukier
Błonnik
Sód

1697
405
42,6g
3,2g
2,5g
1,9g
1,6g
8g
0,3g

Zawartość mikroelementów w 100g
Fosfor
Cynk
Wapń
Miedź
Potas
Magnez

680 mg
5,3 mg
280 mg
230 mg
590 mg
200 mg

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień
Cielęta
Krowy mleczne
Buhaje
Konie
Knury
Maciory

W dziennej dawce paszy
100 - 120 g
150 - 300 g
200 - 400 g
150 - 300 g
250 - 500 g
150 - 300 g
8.

Zwierzęta domowe
Zwierzęta futerkowe
Drób
Ryby

1-3%
1-3%
2-3%
1-3%

Nieaktywne drożdże piwne
Saccharomyces cerevisiae z DDGS
Preparat zalecany w hodowli bydła mlecznego,
opasowego oraz trzody chlewnej, owiec i zwierząt
futerkowych:
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- redukcja obciążenia mikotoksyn w paszy,
- adsorpcja szkodliwych mikroorganizmów i produktów ich przemian,
- stabilizacja pracy przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych,
- źródło witaminy B,
- obniżenie ilości komórek somatycznych w mleku,
- pozytywny wpływ na rozwój i wygląd sierści zwierząt futerkowych,
- zapobieganie chorobom jelit i żołądka oraz wspomaganie procesów
gojenia,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- poprawa płodności zwierząt,
- pozytywny wpływ na zdrowotność wymienia i rozwój racic,
-działanie profilaktyczne przy Mastitis, zapaleniach macicy i nieżytach.

9.

Preparat uzupełniający do pasz przeznaczony
dla wszystkich rodzajów zwierząt.
Składniki:
Drożdże Saccharomyces cerevisiae
połączone z
DDGS
Skład chemiczny:
Białko surowe
Tłuszcz surowy
Błonnik
Popiół
Węglowodany
Lizyna
Metionina
Kwas glutaminowy
Tryptofan
Treonina

40%
<6,0 %
7%
<8 %
1,9 %
2,6 %
0,7 %
9,6 %
3,8 %
1,5 %

Dane żywieniowe w 100g:
Energia w kJ
Energia w kcal
Białko
Tłuszcz
- w tym nasycone kwasy
Węglowodany
- w tym cukier
Błonnik
Sód

1702
407
39,3g
3,2g
2,5g
1,9g
1,6g
7g
0,3g

Zawartość mikroelementów w 100g
Żelazo
Cynk
Wapń
Miedź
Potas
Magnez

330 mg
4,5 mg
260 mg
280 mg
300 mg
230 mg

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień
Cielęta
Krowy mleczne
Buhaje
Konie
Knury
Maciory

W dziennej dawce paszy
100 - 150 g
200 - 300 g
250 - 350 g
250 - 350 g
350 - 500 g
200 - 300 g
10.

Zwierzęta domowe
Zwierzęta futerkowe
Drób
Ryby

1-3%
1-3%
2-3%
1-3%

nieaktywne drożdże spirytusowe
Saccharomyces cerevisiae z DDGS
Preparat zalecany w hodowli bydła mlecznego,
opasowego oraz trzody chlewnej:
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- źródło energii w paszy,
- adsorpcja szkodliwych mikroorganizmów i produktów ich przemian,
- stabilizacja pracy przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych,
- źródło witaminy B,
- obniżenie ilości komórek somatycznych w mleku,
- zapobieganie chorobom jelit i żołądka oraz wspomaganie procesów
gojenia,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- poprawa płodności zwierząt,
- pozytywny wpływ na zdrowotność wymienia i rozwój racic,
-działanie profilaktyczne przy Mastitis, zapaleniach macicy i nieżytach.

11.

Preparat uzupełniający do pasz przeznaczony
szczególnie dla bydła i trzody chlewnej.
Dane żywieniowe w 100g:
Składniki:
Energia
w kJ
Drożdże spirytusowe Saccharomyces
Energia
w kcal
cerevisiae połączone z DDGS
Białko
Tłuszcz
Skład chemiczny:
- w tym nasycone kwasy
Białko surowe
38% Węglowodany
Tłuszcz surowy
<6,0 % - w tym cukier
Błonnik
8%
Błonnik
Popiół
<8 %
Węglowodany
1,7 % Sód
Lizyna
Metionina
Kwas glutaminowy
Tryptofan
Treonina

1,4 %
0,5 %
5,1 %
1,8 %
1,2 %

Zawartość mikroelementów w 100g
Żelazo
Cynk
Wapń
Miedź
Potas
Magnez

30 mg
4 mg
240 mg
280 mg
580 mg
200 mg

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień
Cielęta
Krowy mleczne
Buhaje
Konie
Knury
Maciory

100 - 150 g
200 - 300 g
250 - 350 g
250 - 350 g
350 - 500 g
200 - 300 g
12.

1702
407
38,3g
3,0g
2,3g
1,7g
1,4g
8g
0,3g

nieaktywne drożdże spirytusowe
Saccharomyces cerevisiae z młótem browarnianym
Preparat zalecany w hodowli bydła mlecznego i
opasowego oraz koni:
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- źródło energii w paszy,
- adsorpcja szkodliwych mikroorganizmów i produktów ich przemian,
- stabilizacja pracy przewodu pokarmowego,
- źródło błonnika i witaminy B,
- obniżenie ilości komórek somatycznych w mleku,
- silne właściwości antyoksydacyjne,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- poprawa płodności zwierząt,
- poprawa ogólnej kondycji zdrowotnej zwierząt,

13.

Preparat uzupełniający do pasz przeznaczony
szczególnie dla bydła mlecznego
Dane żywieniowe w 100g:
Składniki:
Energia
w kJ
Drożdże spirytusowe Saccharomyces
Energia
w kcal
cerevisiae połączone z młótem
Białko
Tłuszcz
Skład chemiczny:
- w tym nasycone kwasy
Białko surowe
35% Węglowodany
Tłuszcz surowy
<6,0 % - w tym cukier
Błonnik
8%
Błonnik
Popiół
<8 %
Węglowodany
6,1 % Sód
Lizyna
Metionina
Kwas glutaminowy
Tryptofan
Treonina

1,7 %
0,5 %
5,9 %
1,5 %
0,9 %

Zawartość mikroelementów w 100g
Żelazo
Cynk
Wapń
Miedź
Potas
Magnez

30 mg
8 mg
290 mg
7 mg
140 mg
180 mg

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień
Cielęta
Krowy mleczne
Buhaje
Konie
Knury
Maciory

150 - 300 g
450 - 1500 g
450 - 1500 g
450 - 1500 g
300 - 600 g
300 - 600 g
14.

1920
458
38,3g
3,0g
2,3g
6,1g
1,1g
10,5g
0,1g

Drożdże nieaktywne z dodatkiem błonnika jabłkowego
Preparat zalecany w hodowli trzody chlewnej oraz koni:
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- redukcja obciążenia mikotoksyn w paszy,
- adsorpcja szkodliwych mikroorganizmów i produktów ich przemian,
- stabilizacja pracy przewodu pokarmowego zwierząt hodowlanych,
- źródło witaminy B,
- źródło energii w paszy,
- zapobieganie chorobom jelit i żołądka oraz wspomaganie procesów
gojenia,
- zapobieganie biegunkom,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- ograniczenie śmiertelności prosiąt,
- korzystny wpływ na rozwój racic,
- zapobieganie zapaleniu wymienia i macicy

15.

Preparat uzupełniający do pasz z dodatkiem błonnika jabłkowego
zalecany przede wszystkim w hodowli trzody chlewnej.
Składniki:
Drożdże Saccharomyces cerevisiae
połączone z
DDGS i błonnikiem jabłkowym
Skład chemiczny:
Białko surowe
Tłuszcz surowy
Błonnik
Popiół
Węglowodany
Lizyna
Metionina
Kwas glutaminowy
Tryptofan
Treonina

37%
<10 %
11 %
<8 %
1,9 %
1,3 %
0,7 %
7,4 %
3,5 %
1,4 %

Dane żywieniowe w 100g:
Energia w kJ
Energia w kcal
Białko
Tłuszcz
- w tym nasycone kwasy
Węglowodany
- w tym cukier
Błonnik
Sód

1678
401
37,6g
8,1g
5,9g
1,9g
1,6g
11g
0,3g

Zawartość mikroelementów w 100g
Fosfor
Cynk
Wapń
Miedź
Potas
Magnez

690 mg
5,5 mg
300 mg
290 mg
590 mg
190 mg

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień
Cielęta
Krowy mleczne
Buhaje
Konie
Knury
Maciory

W dziennej dawce paszy
100 - 150 g
200 - 300 g
250 - 350 g
250 - 350 g
350 - 500 g
200 - 300 g
16.

Zwierzęta domowe
Zwierzęta futerkowe
Drób
Ryby

1-3%
1-3%
2-3%
1-3%

Synbiotyk: drożdże aktywne i nieaktywne
Preparat zalecany w hodowli bydła mlecznego i opasowego
oraz owiec:
- stabilizacja pH żwacza i zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy,
- stymulacja mikroorganizmów żwacza,
- stymulacja aktywności enzymatycznej i celulolitycznej żwacza,
- poprawa i utrzymanie środowiska beztlenowego żwacza,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- podwyższenie mleczności krów,
- obniżenie ilości komórek somatycznych w mleku,
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- redukcja obciążenia mikotoksyn w paszy,
- adsorpcja szkodliwych mikroorganizmów i produktów ich przemian,
- źródło witaminy B,
- poprawa płodności zwierząt,
- pozytywny wpływ na zdrowotność wymienia i rozwój racic,
-działanie profilaktyczne przy Mastitis, zapaleniach macicy i nieżytach.

17.

Preparat uzupełniający do pasz zawierający żywe komórki
drożdżowe (żwaczowe) zalecany przede wszystkim
w hodowli bydła i owiec.
Składniki:
Drożdże Saccharomyces cerevisiae
połączone z
DDGS
Skład chemiczny:
Białko surowe
Tłuszcz surowy
Błonnik
Popiół
Węglowodany
Lizyna
Metionina
Kwas glutaminowy
Tryptofan
Treonina

40%
<6 %
8%
<8 %
1,9 %
2,1 %
0,6 %
8,3 %
3,6 %
1,3 %

Dane żywieniowe w 100g:
Energia w kJ
Energia w kcal
Białko
Tłuszcz
- w tym nasycone kwasy
Węglowodany
- w tym cukier
Błonnik
Sód

1732
414
40,6g
3,1g
2,2g
1,9g
1,6g
8g
0,3g

11
Zawartość mikroelementów w 100g Produkt zawiera 1x10 CFU/kg żywych komórek
drożdżowych dedykowanych dla przeżuwaczy
Fosfor
670 mg (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077).
Cynk
5 mg
Wapń
290 mg
Miedź
220 mg
Potas
590 mg
Magnez
200 mg

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień
Cielęta
Krowy mleczne
Buhaje
Owce
Jagnięta
Tryki

70 - 100 g
100 - 125 g
100 - 125 g
40 - 60 g
40 - 60 g
40 - 60 g
18.

Nieaktywne drożdże paszowe z otrębami pszennymi
Preparat zalecany w hodowli bydła i trzody chlewnej:
- zalecany w żywieniu zwierząt chorych,
- preparat dietetyczny,
- poprawa kondycji zwierząt,
- poprawa kondycji samic po porodzie,
- źródło białka, witamin i mikroelementów,
- podwyższenie pobrania i wykorzystania paszy,
- podwyższenie mleczności krów,
- podwyższenie przyrostów masy w chowie trzody,
- podwyższenie statusu immunologicznego zwierząt hodowlanych,
- redukcja obciążenia mikotoksyn w paszy,
- adsorpcja szkodliwych mikroorganizmów i produktów ich przemian,
- źródło witaminy B,
- redukcja zaburzeń trawienia,

19.

Uzupełniająca mieszanka dietetyczna z otrębami pszennymi
do pasz zalecanych w hodowli bydła i trzody chlewnej.
Składniki:
Drożdże Saccharomyces cerevisiae
połączone z
otrębami pszennymi
Skład chemiczny:
Białko surowe
Tłuszcz surowy
Błonnik
Popiół
Węglowodany
Lizyna
Metionina
Kwas glutaminowy
Tryptofan
Treonina

44%
<6 %
8%
<8 %
1,8 %
1,3 %
0,5 %
5,1 %
2,6 %
1,0 %

Dane żywieniowe w 100g:
Energia w kJ
Energia w kcal
Białko
Tłuszcz
- w tym nasycone kwasy
Węglowodany
- w tym cukier
Błonnik
Sód

1546
370
44,2g
3,0g
2,1g
1,9g
1,6g
8g
0,3g

Zawartość mikroelementów w 100g
Fosfor
Cynk
Wapń
Miedź
Potas
Magnez

620 mg
5,0 mg
250 mg
200 mg
520 mg
180 mg

Zestawienie zalecanego dawkowania
Rodzaj zwierząt/na dzień
Cielęta
Krowy mleczne
Buhaje
Konie
Knury
Maciory

W dziennej dawce paszy
200 - 300 g
250 - 500 g
350 - 600 g
250 - 500 g
300 - 500 g
110 - 250 g
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Zwierzęta domowe
Zwierzęta futerkowe
Drób
Ryby

1-3%
1-3%
2-3%
1-3%

Nasze surowce i technologia
Wszystkie surowce wykorzystywane w produkcji naszych preparatów
pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Ich jakość gwarantuje otrzymywanie
produktów powtarzalnych i bezpiecznych w użyciu dla Klienta.
Opracowana technologia produkcji preparatów na bazie drożdży
Saccharomyces cerevisiae zapewnia otrzymanie stabilnego materiału,
wolnego od zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych.

Drożdże piwne 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 cechach wywodzących 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.

Drożdże paszowe Saccharomyces cerevisiae
Drożdże paszowe pochodzą z zakładów produkujących spirytus spożywczy.
Są one propagowane na podłożach roślinnych. Są cennym źródłem witamin,
białka i minerałów. Z tych względów są cennym dodatkiem we wszelakich
kompozycjach paszowych dla każdego rodzaju zwierząt hodowlanych.

Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae
Żywe kultury drożdży
Saccharomyces cerevisiae szczep CNCM I-1077
dedykowany dla przeżuwaczy został opracowany przez wiodącego,
światowego producenta drożdży. W specjalnym połączeniu z innymi
dodatkami oraz nieaktywnymi drożdżami otrzymaliśmy synbiotyk mający
pozytywny wpływ na przeżuwacze w szczególności na etapie rozrodu.
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Hydrolizowany DDGS
Hydrolizowany DDGS powstaje w wyniku specjalnego procesu zagęszczania
zacieru kukurydzianego i zbożowego a następnie zostaje wysuszony w niskiej
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
objęta wysokim stopniem kontroli co zapewnia stabilny produkt końcowy.

Kontrola jakości produktów AgroYeast
W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produkcji firma AS Trade
uzyskała certyfikat zgodnie z GMP+ B1 BCN-CEE. Wszystkie produkty przed
wprowadzeniem na rynek podlegają szczegółowym badaniom prowadzonym
przez wiodące uczelnie polskie. Kierunkowe mieszanki są przez wiele
miesięcy skarmiane odpowiednim grupom zwierząt a uzyskane wyniki w
postaci opracowań naukowych są udostępniane naszym Klientom. 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 naszych usług i
produktów.

Badania naukowe produktów AgroYeast
Wszystkie dotychczasowe wyniki badań naukowych nad produktami
AgroYeast możecie Państwo przeczytać na stronie www.agroyeast.pl w
zakładce “Publikacje”. Dokumenty zawierają ekonomiczne uzasadnienie
stosowania preparatów drożdżowych w chowie zwierząt gospodarskich oraz
ich wpływ na dobrostan zwierząt. Są one podstawą do opracowanego przez
nas minimalnego zalecanego dawkowania w celu uzyskania pożądanych
efektów produkcyjnych.
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Status GMO naszych produktów
Pasza wyprodukowana i/lub dystrybuowana przez naszą firmę nie
podlega obowiązkowi znakowania w rozumieniu Rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i
paszy oraz Rozporządzenia (WE) nr 1830 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 22 września 2003 roku dotyczącego możliwości śledzenia i
etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz
możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych
wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych.
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