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ودنی خوراک دام، طیور و آبزیانافز  

  
 ترجمه و تدوين :  بخش فنی شرکت چينود 
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 : اوليه خام موادغذايی و  جيره )اتواکسيداسيون( خودبخودیاکسيداسيون 

و منجر به  که در مواد آلی اتفاق می افتد بودهشیمیایی مخرب پیچیده خودبخودی شامل یکسری فرآیندهای  اکسیداسیون  

 تغییر ماهیت شیمیایی مولکولها می شود.

 خودبخودی شامل : اکسیداسیونمواد فوق العاده حساس به 

 یدهای چرب غیر اشباع سچربی های حیوانی ، روغن ها و ا -

 حیوانی و غذاهای پروتئینی  با منشاء محصوالت جانبی -

 A,Eویتامین ها ، بویژه ویتامین  -

 رنگدانه ها مانند کاروتنوئیدها و گزانتوفیل ها  -

        اسیدهای چرب ضروری -

 
                                       ها؛ هر راديکال آزاد دارای : عملکرد آنتی اکسيدان۴تصوير                                                                                                         

 يک الکترون جفت نشده يا آزاد است که با انتقال آن به ساير 

 در طی فرآيند اکسيداسيون به پايداری می رسد.  هالکولمو

 های آزاد ها با انتقال الکترون به راديکالآنتی اکسيدان                                                                                                                      

 .شوندها و اتمام زنجيره اکسيداسيون میپايداری آن باعث                                                                                                                            

 خودبخودی:  اکسيداسيونبه  غذا فاکتورهای مستعدکننده

 خودبخودی تاثیر دارند : اکسیداسیونچندین عامل برروی 

 یابد.ی ماسیدهای چرب آزاد افزایش  آن در نتیجه کهسیریدها می شود یموجب تجزیه تری گل: رطوبت  ✓

 فلزاتی مانند مس وآهن  کاتالیزورهایی هستند که موجب تولید رادیکالهای آزاد می شوند. فلزات : ✓

 اکسیداسیونیداس) فتو اکس بویژه اشعه ماوراء بنفش قرار بگیرند حساس درمعرض نور غذایی در صورتیکه مواد نور : ✓

 می تواند اتفاق بیفتد.با منشاء نور ( 

 : سرعت فساد با افزایش دما افزایش می یابد. دما ✓

 خودبخودی می باشد . اکسیداسیون: تماس با هوای آزاد و جذب اکسیژن یک عامل مهم در هوا  ✓

ن ، اندازه گیری سرعت جذب و یک روش محک آنتی اکسیدان و بررسی میزان ماندگاری مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدا

 می باشد. اکسیژنمصرف 

 مرحله ای است :  3اکسيداسيون خودبخودی يک فرآيند 

 مرحله آغازی )آغاز اتواکسیداسیون(  -

 مرحله انتشاری )ادامه اتواکسیداسیون(  -

 مرحله پایانی ) پایان اتواکسیداسیون ( -
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 می کنند : مرحله آغازی را متوقف( Chelators) کنندهکيالت امل وع

هستند که با یونهای فلزی که اثر  اکسیداسیون کننده یا متوقف کننده کیالتریک عوامل فید فسسسیتریک و ا اسید

فرم پایدار ) کاتالیزوری روی تولید رادیکالهای آزاد در مرحله آغازی دارند واکنش می دهند. رادیکالهای آزاد با مولکول اکسیژن

 کنش می شوند و پراکسیدها را تولید می کنند .( وارد وا اکسیژن

 ( جهت تولید هیدروپراکسیدها و رادیکالهای آزاد جدید بیشتر واکنش می دهند . سالمپراکسیدها با سایرمولکولهای پایدار )

 خودبخودی را متوقف می کنند. اکسیداسیونکننده ها مرحله آغازین  کیالت

 قف می کنند : آنتی اکسيدانها مرحله انتشاری را متو

خودبخودی را درمرحله  اکسیداسیونبا این عمل فرآیند و را خنثی  رادیکالهای آزادشیمیایی  با واکنشیک آنتی اکسیدان 

 انتشاری متوقف می کند .

 آنتی اکسیدان هایی که بیشترین استفاده را درمواد غذایی دارند عبارتند از :

-BHT  یاButylated hydroxytoluene   

- BHA یاButylated hydroxyanisole   

ETHOXYQUIN-  

 مرحله پايانی :

این محصوالت پایانی پایدار  اکسیده می شوند.ایجاد محصوالت پایدارکسیدها جهت راکسیدها و پادر مرحله پایانی هیدروپر

باشند که موجب دارای بوهای ناخوشایند و طعم های نامطبوعی می که  کتون ها و اسیدها می باشند یدها،ئشامل آلد

 د.نمی شو مشمئز کنندهترشیدگی و مزه 
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®MAXIDANT 

 روکش دادنیا  "coating"تکنیک  .است ی گرانول هامواد پوششو  انهاکننده ، آنتی اکسید عوامل کیالتترکیبی از 

،MAXIDANT   فعال می سازد. %100را یک آنتی اکسیدان  

 : و سطحی فعال می باشندای روکش دار Maxidant ® در  (carriersناقل )ذرات 

 توقف مرحله آغازین :  مانند اسید سیتریک و اسید فسفریک کننده هاکیالت  -

 : توقف مرحله انتشاری  BHTو   BHAآنتی اکسیدانهای  -

(: موجب یکنواختی  پخش  و تعادل در غذا Surfactantsترکیبات کاهش دهنده چسبندگی سطحی گرانول ها ) -

 می شود .

 در غذای مورد نظر می شود.آن آنتی اکسیدان موجب افزایش سطح فعالیت  همگنکش دار بسیار ریز و روذرات 

                                                :Maxidant ®مزايای

 دارای سطح فعالیت بسیار باال  -

 ریز کامالً همگن حاوی ذرات  -

 پخش یکنواخت در ماده غذایی -

 پوشش دار بودن به سبب %100اثر گذاری  -

 
®MAXIDANT  

 ، Ethoxyquinعدم وجود و  BHAو     BHTبدليل برخورداری از

 که مصرف آن در هرگونه محصول و خوراک دام، طيور و آبزيان ممنوع 

  .دارد حداکثریفعاليت آنتی اکسيدانی اعالم شده است، 

 مصرف : ميزان

 گرم در تن 150 -125 خوراک نهایی:

 م در تنگر 2000  -125و پرمیکس:  کنسانتره

 

 پايداری: 

 ماه در بسته بندی اصلی  24

 

 : بسته بندی

  میکیلوگر 25، یآلومینیوم با الیه داخلیالیه  3کیسه های 
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