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                               DROJDIE FURAJERA  PE SUPORT DE TARATE DE GRAU 

 

Este o materie prima furajera proteica naturala cu un excellent  raport calitate –pret.Utilizarea ei in 

retetele furajere la rumegatoare , monogastrice si pasari duce la reducerea costului de productie ( in 

conditiile actualului pret al MP ) cu valori peste  1,2%.  

Contine  100% cultura pura de drojdie ( Candida Scotti)dezvoltata pe suport de tarate de grau .Este o 

sursa de proteina cu valoare biologica ridicata ce acopera aproape complect necesarul de crestere si 

productie al animalelor. Este o sursa naturala de vitamine (in special din complexul B ) si minerale. 

Avantajele utilizarii ei in furajarea animalelor: 

• Datorita calitatilor nutritionale superioare si prin stimularea apetitului duce la cresterea 

SMZ (sporul mediu zilnic ) precum si a celorlalte productii   

• Stabilizeaza , regleaza flora intestinala si are rol major in prevenirea problemelor 
intestinale la animale   

Dacă se administrează animalelor această specie de drojdie, atunci bacteriile patogene nu se mai 
pot ataşa pe peretele intestinal, unde s-ar putea multiplica şi unde pot produce probleme 
intestinale, ci vor fi cuplate de celulele de drojdie administrate şi eliminate odată cu fecalele. 

• Are un rol major în sporirea producţiei la rumegătoare  

 Studiile arată că adăugarea în alimentaţia vacilor de lapte de drojdii vii duce la sporirea 
numărului de bacterii benefice care digeră celuloza în rumenul lor, obţinându-se astfel o creştere 
a digestibilităţii celulozei şi a proteinei brute. . Mai mult, suplimentele de drojdie vie administrate 
la rumegătoare au efect stimulator asupra unui grup specific de microorganisme din rumen, cu 
repercursini directe în sporirea producţiilor acestor animale.S-a mai constatat în experimente 
efectuate pe tăuraşi că nivelul de amoniac din rumen a scăzut cu peste 50% atunci când acestora 
li s-au administrat drojdii vii. În acest caz, amoniacul este utilizat pentru sinteza de proteină, 
îmbunătăţind performanţa animalului. 
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RECOMANDARI DE UTILIZARE: 

Gaini ouatoare       pana la  4%  

Rumegatoare        pana la 8 % 

Porci   grasi           pana la 6 % 

Porci   PIC              pana la 4 % 

Cai                         pana la 12 % 

 

 

 
 

Date analitice    

   

Nutrient UM 
Valoare 
determinate 

Umiditate  (max ) % 12,00 

Proteina bruta (min) % 44,9 

Grasime bruta % 3,89 

Fibra bruta (max ) % 7,90 

Cenusa  bruta % 3,51 

Amidon % 1,12 

Calciu % 0,154 

Fosfor % 1,07 

Magneziu % 0,11 

Seleniu mg/kg 0.59 

Fier mg/kg 0.74 

Cupru mg/kg 10 

Zinc  mg/kg 47 

Mangan mg/kg 42 

Impuitati metalice  ( max) mg/kg 4,50 

Energia   
kcal /kg 

EM pasari MJ/kg 13,20 
3155 

EM broiler MJ/kg 12,49 
2985 

EM porci adulti MJ/kg 14.38 
3437 

EM purcei crestere MJ/kg 13.97 
3339 

EN porci adulti MJ/kg 9,22 
2204 

EN purcei crestere MJ/kg 9,11 
2177 

Energie Carne UNV 2,81 

 Energie Lapte UNL 2,67 



 

 

AMBALAT  :  Bigbag  de  1000 kg 

                     sau la  Saci hartie multistrat de 30 kg 

 

Profil de aminoacizi   Digestibilitate  (SID)  %
 

Lizina % 0,93 84 

Arginina % 1,32 64 

Fenilalanina % 0,96 67 

Izoleucina % 0,91 91 

Metionina % 0,46 82 

Valina % 1,15 66 

Treonina % 0,81 81 

Leucina % 1,48 68 

Alanina % 1,01 74 

Cistina  % 0,31 49 

Acid Aspartic % 5,62 73 

Acid Glutamic % 6,07 75 

      

Vitamine   

B1  (tiamina) mg/kg 33 

B2 (riboflavina ) mg/kg 19 

B6 (piridoxina ) mg/kg 18 

E (tocoferoli ) mg/kg 8 

Colina  mg/kg 921 

B3( niacina ) mg/kg 109 

B5 (acid pantotenic ) mg/kg 37 

B9 (acid folic ) mg/kg 31 

B7 (biotina ) mg/kg 42 

      

Microbiologic   

Salmonella    lipsa in 25 grame 


