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ролките спрямо матрицата с 

помощта на Линеатор, което 

води до променлива дебе-

лина на матрицата и песте-

не на време за настройка.

 Чрез използване на измер-

ването на ско-

ростта на въртене 

на ролките, което 

води до система 

против блокира-

не, оптимизиране 

на добавянето на 

пара, оптимизиращ капа-

цитет за гранулиране, опти-

мизиране на разстоянието 

между ролките и матрицата, 

Повече от 50 % от всички маши-

ни за производство на пелети в 

света се произвеждат от CPM. 

Предлагат се от машини с ин-

сталирана ел. мощност от 55 до 

500 кW и капацитет до 80 т/час.

Как се осигурява отлично 

качество на пелетите?

 Чрез използването на авто-

матично позициониране на 

автоматична „нулева пози-

ция” на ролките и безопас-

ност срещу нараняване на 

повърхността на матрицата.

Защо трябва да се измер-

ва скоростта на въртене? - 

Ако ролката не се върти добре, 

машината за пелети ще се за-

дръсти. За да не се стигне до 

задръстване на гранулопреса-

та трябва да се следи предава-

нето на мощности между дви-

гателя и матрицата с помощта 

на зъбна предавка, настройка-

та на разстоянието между рол-

ката и матрицата, и скоростта 

на въртене.

Оптимизиране доставката на 
микроелементи чрез глицин хелати във 
фуражи за птици
Annika Mählmeyer   – R&D Manager at Biochem Zusatzsto�e GmbH

Jennifer Lindel  – R&D Manager at Biochem Zusatzsto�e GmbH

Микроелементите Zn, Mn, 

Cu и Fe участват в голям брой 

жизнено важни физиологич-

ни процеси. Осигуряването на 

достатъчни количества от тях е 

от голямо значение за продук-

тивността и здравето на живот-

ните. Микроелементния статус 

оказва влияние върху имунния 

отговор, способността за реге-

нерация, плодовитостта, раз-

витието на костите, развитието 

и здравината на епителните 

тъкани (напр. кожата). Нуждата 

от микроелементи при птици-

те се влияе както от фактори на 

околната среда, така и от фак-

тори, свързани с организма на 

животните.  Освен това, съста-

ва на фуража и източниците на 

използваните микроелементи 

имат значение за необходими-

те за добавяне нива. Нивата на 

микроелементи във фуражите 

за птици трябва да са в рам-

ките на фуражното законода-

телство на Европейския съюз 

(Таблица 1).

Таблица 1: Препоръки за съ-

държанието на микроелемен-

ти във фуражи за птици (mg/

kg фураж 88 % СВ)

Микрое-
лемент

Едини-
ца

Обичайно 
използва-

ни нива

Максимално 
допустими кон-
центрации, вкл. 

нативното съдър-
жание

Желязо mg/kg 70 - 90 450

Мед mg/kg 8 - 15 25

Манган mg/kg 90 - 110 150

Цинк mg/kg 60 - 80 120

Цинкът и медта са важни за 

оптималния растеж, здрави-

на и оцветяване на перата. По 

специално цинка се включва 

в синтеза на функционални и 

структурни протеини, напр. 

кератина, чието участие в су-

ровия протеин на перата е над 

90%. Необходим е за клетъчния 

растеж и клетъчното делене. 

Недостигът му води до наруше-

ния в оперението. Медта също 

се включва в процеса на синтез 

на кератина, който е важен за 

здравината на перата. Тя е част 

и кофактор за активация на ен-

зима тирозиназа, необходим 

за пигментацията на космите 

и перата. Промените в синтеза 

на яйчната мембрана влияят 

върху структурата и здравина-

та на яйчната черупка. Както 

споменахме цинка е важен за 

образуването на кератина – 

важен компонент на яйчната 

мембрана. Мангана участва в 

синтеза на мукополизахариди-

те кератин и дерматан, които 

са компоненти на яйчната мем-

брана. Мед-зависимият ензим 

лизил-оксидаза участва в обра-

зуването на кръстосаните връз-

ки на мембранните влакнини. 

Споменатите по-горе функции 

на микроелементите опреде-

лят тяхната роля в храненето на 

птиците като средство за подо-

бряване на оперението и здра-

вината на яйчната черупка при 

снасящи птици. 

Таблица 2: Значение на ми-

кроелементите за развитие-

то на организма и здравето 

при птици
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Параметър Желязо Мед
Ман-
ган

Цинк

Прираст x x x x
Имунен статус / смърт-
ност

x x x

Скелетно развитие / 
стабилност на краката

x x x

Качество на кожа-/
стъпала

x x x

Оперение x x
Зарастване на рани / 
регенерационни въз-
можности

x

Качество на яйчната 
черупка

x x

Ефективно усвояване
Добре е известно, че ми-

кроелементите с висока сте-

пен на абсорбция са полезни 

за осигуряването на стабил-

ни производствени резулта-

ти и позволяват да се намали 

екскрецията на минерали в 

околната среда. Направените 

многобройни проучвания с 

цел заместване на неорганич-

ни форми на микроелементи 

с органично-свързани форми 

на Цинк, Манган, Мед и Желя-

зо, показват по-високата усво-

имост и бионаличност на хе-

латираните минерали в срав-

нение с неорганичните соли 

на микроелементите на база 

сулфати и окиси. Най-голямо-

то предимство на органични-

те микроелементи е тяхната 

стабилност в предния отдел 

на храносмилателната систе-

ма. Тази стабилност ги прави 

много по-устойчиви на раз-

граждане в гушата, жлезис-

тия и мускулестия стомах, от-

колкото неорганичните соли.  

Това осигурява ефективен и 

„безопасен” транспорт на ме-

талите до чревната лигавица 

и съответно по-висока резор-

бция. Напоследък непрекъс-

нато нараства употребата на 

хелатирани форми в птице-

въдството. Различните форми 

на свързване на органичните 

микроелементи могат да се 

различават съществено по 

ефикасност, в зависимост от 

производствения процес, съ-

отношението метал:аминоки-

селина и степента на хелати-

ране. Глицин-свързаните ми-

кроелементи представляват 

интерес, поради високото съ-

държание на метали и заради 

значимостта на глицина в свет-

лината на протеин-редуци-

раните дажби при бройлери. 

Често използвана стратегия в 

практиката е заместването на 

20 – 50% от микроелементите 

от неорганични източници с 

глицин-хелати или подобни 

органични форми, с цел да се 

осигурят безопасни нива на 

микроелементите без да се 

завишава концентрацията им 

във фуража. В случаи на дефи-

цит, органичните форми могат 

да се добавят и в допълнение 

на неорганичните източни-

ци, с цел бързо осигуряване 

на висока бионаличност, при 

зачитане на максимално до-

пустимите концентрации във 

фуража.

Едновременно с повишава-

щите се изисквания за висока 

продуктивност, модерните хи-

бриди животни са изложени на 

ситуации като стрес, заболява-

ния и намалена консумация на 

фураж, които могат да увеличат 

нуждите им от микроелемен-

ти. Нативното съдържание на 

минерали във фуражните су-

ровини са недостатъчни, за да 

задоволят тези нужди. Въпре-

ки, че във фуражите се добавят 

микроелементи в неорганична 

форма, в практиката се наблю-

дават ситуации на недостиг у 

животните. Вторичен недостиг 

може да възникне и при нали-

чие на някои органични веще-

ства като фитати или на други 

минерали, които намаляват 

степента на резорбция на ми-

кроелементите.

Формата на химично свърз-

ване има значение за чувстви-

телността на метала към ан-

тагонизъм и съответно влияе 

на бионаличността на микро-

елемента в стомашно-чрев-

ния апарат. Т.к. резорбцията 

на неорганичните микроеле-

менти е лимитирана, често се 

прилагат по-високи нива във 

фуража, за да се осигурят нуж-

ните за организма количества. 

Процесите на антагонизъм до-

пълнително ограничават ре-

зорбцията, така че с изпраж-

ненията се изхвърлят големи 

количества микроелементи, 

като в същото време птиците 

страдат от недостиг.

Проучвания при 
бройлери

Органично свързаните ми-

Фигура 1: Разлики в поведението на сулфат-свързани и гли-

цин-свързани метали в храносмилателния апарат – Предим-

ства на металните глицинати: (1) Висока стабилност на гли-

цинатите при ниско рН в стомаха (2) По-малко комплекси между 

металния йон и други хранителни вещества, напр. фитати (3) 

Намален антагонизъм при абсорбция между металните йони (4) 

Ефективен транспорт през чревната стена и високи нива на аб-

сорбция на микроелементите
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кроелементи, напр. глицин-хе-

лати (E.C.O.Trace®) се характе-

ризират с висока бионалич-

ност, дължаща се на по-малка-

та възможност за образуване 

на неразтворими комплекси 

с други вещества и липсата 

на антагонизъм при абсорб-

ция. E.C.O.Trace® глицин-хе-

латите са изпитани и с успех 

се използват в храненето на 

високопродуктивни животни 

и птици. В сътрудничество с 

Университета за приложни на-

уки Osnabrück (Германия) беше 

проведен един примерен хра-

нителен опит при бройлери, 

за да се изпита влиянието на 

източника на микроелементи 

върху минералната концентра-

ция в костите.

Три хранителни групи (две 

опитни и една контролна) от 

общо 300 бройлера порода 

Cobb 500, бяха отгледани до 

40 дневна възраст и хранени 

с една и съща базова диета. 

Животните от опитните групи 

получаваха микроелементи 

от два различни източника – 

съответно сулфати и глицин 

хелати (E.C.O.Trace®), а живот-

ните от контролната група по-

лучаваха само базовата диета. 

След клането, тибиалните кос-

ти бяха събрани за анализира-

не на съдържанието на микро-

елементи.

Фигура 2: Съдържание на 

микроелементи в тибиалните 

кости на бройлери (University 

of Applied Sciences Osnabrück, 

Germany 2010)

И двете опитни групи с до-

бавени микроелементи пока-

заха по-висока концентрация 

на минерали в тибията, в срав-

нение с контролната група. В 

допълнение на това, група-

та с добавени глицин хелати 

(E.C.O.Trace®) показа по-високи 

нива в сравнение с групата, с 

добавени сулфати. Тези резул-

тати са в съответствие с други 

научни изпитвания,  показва-

щи по-високите нива на биона-

личност на глицин-хелатира-

ните микроелементи в сравне-

ние със сулфатите.

Подобен хранителен опит 

беше направен със 72 едно-

дневни бройлера, порода 

Cobb 500 през 2017г. в сътруд-

ничество с Университета в Бер-

лин. Както и в предходния опит 

птиците бяха хранени с базова 

диета като една от опитните 

групи получаваше сулфати, 

а другата – глицин свързани 

микроелементи (E.C.O.Trace®). 

По-високата смилаемост на 

глицин-свързаните микроеле-

менти беше потвърдена чрез 

подобрените зоотехнически 

параметри – прираст и фураж-

на конверсия.

Предвид съществената 

ро ля на микроелементите за 

здра ви ната на кожата, имун-

ната система и изграждане-

то на хрущялите и костите, 

E.C.O.Trace® като източник на 

микроелементи с висока био-

наличност, осигурява възмож-

ност за подпомагане и поддър-

жане на оптимална продуктив-

ност в птицевъдството.

Заключение

Използването на високо-

качествени глицин хелати 

(E.C.O.Trace®) позволява без-

опасна доставка на микрое-

лементи и подобрява мине-

ралния статус на птиците в 

съвременното птицевъдство. 

Особено в критични ситуации, 

когато се увеличават нуждите, 

безопасното осигуряване на 

минерали е от голямо значе-

ние за намаляване на риска от 

недостиг и за подпомагане на 

здравето и продуктивността на 

животните.

Фигура 3: Зоотехнически па раметри на брой-

лери, хранени със сулфати или глицин-хелати 

(University of Berlin, 2017). BWG = прираст, FCR = фу-

ражна конверсия
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