شرکت صنعتی گلشهد نقش جهان (سهامی خاص)

مطابق با هدف و چشمانداز بلند مدیران و سرمایه انسانی جوان خود و همچنین همسو با
اجرای برنامههای رشد و توسعهای جهت پیشرفت هرچه بیشتر ایران اسالمی در صنعت

و تجارت غذای جهان ،توانسته است خود را به عنوان یکی از بزرگترین مراکز پاالیش و
فرآوری غالت با تولید روزانه  400تن مطرح نماید و نام خود را به عنوان شرکتی خوشنام در

عرصهی تولید و صنعت مطرح کند .تولید محصول مرغوب با آخرین متد و استانداردهای

روز جهانی ،تداوم کیفیت ،تامین و توزیع با باالترین استاندارد و رعایت اصل مشتری مداری
به منظور تحقق غذای سالم ،انسان سالم و جامعهی سالم از جمله رسالتهای این مجموعه

بوده است ،شایان ذکر است ،اخیرا مجموعه گلشهد در پی توسعه زنجیره ارزش خود اقدام
به راه اندازی واحد روغنکشی و تصفیه روغن از بهمن  1400نموده است تا بخشی از نیاز

کشور به روغن ذرت خالص و انواع روغنهای خوراکی و ترکیبی با کیفیت باال تامین گردد.

شرکت صنعتی گلشهد نقش جهان (سهامی خاص)

www.golshahdco.com

نشانی :جاده اصفهان  -تهران ،نرسیده به شهرک صنعتی مورچه خورت ،روبروی شرکت اسنوا
تلفن031 -45644558-9 :

موبایل۰۹۱۲ ۷۲۱ ۷۶۱۰ :

فکس( :داخلی031 -45644558 )5

کد پستی8331174364 :

ایمیلinfo@golshahdco.com :

Products
نهادههایدام ،طیور و آبزیان
w w w . g o l s h a h d c o . c o m

کنجاله جوانه ذرت

پروتئین ذرت (گلوتن)

Corn Germ Meal

Corn Gluten Meal
منبع غنی از اسیدهای آمینه و رنگدانه گزانتوفیل جهت تامین

پروتئیـن مورد نیـاز دام ،طیــور و آبـزیان استفاده میشـود.

حـاوی  13درصـد چربـی بـه عنـوان منبـع مناسبـی در تامین

انرژی و فیبر در خوراک دام و آبزیان مورد استفاده میشـود.

مشخصات فنی:
رديف

مشخصات فنی:

ويژگی ها

حدود قابل قبول

رديف

ويژگی ها

حدود قابل قبول

1

بيشينه درصد وزنی رطوبت

10

1

کمینه درصد فیبر خام

10

2

كمينه درصد وزنی پروتئين خام

55

2

کمینه درصد پروتئین خام

10

3

بيشينه درصد وزنی فيبرخام

10

3

بيشينه درصد رطوبت

6

4

بيشينه درصد وزنی خاكستركل

3

4

کمینه درصد چربی خام

10

5

ميزان اوره (ميلی گرم در كيلوگرم)

منفی

5

بيشينه درصد خاکستر کل

2

خوراک گلوتن پودری

گلوتن مایع

Corn Gluten Feed

Corn Steep Liquor

پوسـته غنی شده ذرت ،حـاوی  20درصـد پروتئین به عنـوان

بـه عنـوان منـبـع غـنـی از اسـیـدهای آمینـه ،مواد معـدنی و

منبع غنی فیبر در جیره غذایی دام و طیور استفاده می شود.

ویتامین  Bدر جیـره غذایـی دام و آبزیان اسـتفاده مـیگردد.
مشخصات فنی:

مشخصات فنی:
رديف

ويژگی ها

حدود قابل قبول

رديف

ويژگی ها

حدود قابل قبول

1

كمينه درصد وزنی ماده خشک

90

1

درصد وزنی ماده خشک

45

2

كمينه درصد وزنی پروتئين خام

18

2

کمینه درصد وزنی پروتئين خام

18

3

بیشینه درصد وزنی چربی

4

3

درصد وزنی فیبر

1

4

كمينه درصد وزنی نشاسته

10

4

درصد وزنی نشاسته

7-8

5

pH

3/5-4

گلوتوآمینه

Dried Corn Steep Liquor
حاوی  44درصد پروتئین و به عنوان منبعی مناسب در تامین

www.golshahdco.com

Broken Corn
دانـه هـای ذرت خـرد شـده به عنـوان مـاده اولـیه انـرژی زا

پـروتئیـن خـــوراک دام مــورد استـفـاده قــرار مـیگیـرد.

در جـیـره دام و طـیـــور مــورد اسـتفـاده قــرار مـیگیرد.

مشخصات فنی:

مشخصات فنی:
ويژگی ها

حدود قابل قبول

1

درصد وزنی ماده خشک

40-42

1

کمینه پروتئین خام

7

2

کمینه درصد وزنی پروتئين خام

1/5-1

2

کمینه چربی خام

3/5

رديف

Products

ذرت نیم کوب

ويژگی ها

حدود قابل قبول

رديف

3

درصد وزنی فیبر

 3درصد

3

بيشينه درصد خاکستر کل

3

4

درصد وزنی نشاسته

.....

4

بيشينه ميزان نيتروژن كل فرار(ميلی گرم دركيلوگرم)

50

5

pH

4

5

كمينه درصد وزنی ماده خشک

90

نهادههایدام ،طیور و آبزیان
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