
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

APSAPROTEIN 
Iδανικό για την αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου 

   

 

Εξαιρετικά εύγεστο και εύπεπτο, με υψηλή περιεκτικότητα 

σε πρωτεΐνη  

Οικονομικά αποδοτικό  

Παρόμοια συγκέντρωση σε αμινοξέα με άλλες πηγές 
πρωτεϊνών (ιχθυάλευρο, συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας) 

 

APSAPROTEIN 
Ιδανικό για την αντικατάσταση παραδοσιακών πηγών 
πρωτεϊνών  

 

APSAPROTEIN 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Προϊόντα σχεδιασμένα για να παρέχουν εξαιρετικά εύπεπτες και 
εύγεστες πρωτεΐνες. Ιδανικό υποκατάστατο ιχθυάλευρου και 
φυτικής πρωτεΐνης (σόγια, πατάτα). 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Σάκος 20-kg; 1200-kg big-bag. 

 
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ  

Χοίροι, πουλερικά, αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, 
τροφές pet, ωάρια και γαρίδες. 

 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  

APSAPROTEIN  F68 F67 Ω V63 
 

Χοίροι: 2.0–6.0% 2.5–10% 2.0–6.0% 
Πουλερικά: 2.5–5.0% 2.5–5.0% 2.5–5.0% 
Τροφές 
Pet: 

2.0–4.0% 2.0–5.0%  

Ψάρια: 2.5–5.0% 2.5–5.0% 2.5–5.0% 
Γαρίδες: 2.5–5.0% 2.5–5.0% 2.5–5.0% 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

Κατανάλωση κατά προτίμηση: εντός 2 ετών  από την ημερομηνία παραγωγής. 
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APSAPROTEIN 
Ιδανικό για την αντικατάσταση παραδοσιακών πηγών 

πρωτεϊνών  

Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εξαιρετικά εύπεπτες 
και εύγεστες πρωτεΐνες, οι οποίες είναι 100% μη ζωικής προέλευσης, 
και προέρχονται από βακτηριακή ζύμωση μέσω Corynebacterium 
glutamicum, ζύμες Saccharomyces cerevisiae και κυτταρικά 
τοιχώματα ζύμης. 

APSAPROTEIN ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
APSAPROTEIN F68 

 
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης με επίπεδο 68% CP, αντικαθιστά το ιχθυάλευρο, με ισοδύναμα 
αποτελέσματα στην γευστικότητα και την ανάπτυξη των ζώων. 

APSAPROTEIN  F67 OMEGA -3  

Συμπύκνωμα πρωτεΐνης, εμπλουτισμένο με ιχθυέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα 3. 
Έχει επίπεδο 67% CP, και αποτελεί ιδανικό υποκατάστατο ιχθυάλευρου. Παρά την 
περιεκτικότητα σε ιχθυέλαια, δεν θεωρείται συστατικό ζωικής προέλευσης. 

APSAPROTEIN V63 

 

Συμπύκνωμα πρωτεΐνης με επίπεδο 63% CP, ιδανικό υποκατάστατο φυτικής πρωτεΐνης (σόγια, 
πατάτα). Λόγω των χαρακτηριστικών του, όπως στη νομοθεσία θεωρείται προϊόν φυτικής 
προέλευσης, ενδείκνυται ιδιαίτερα για όλα τα είδη, αποφεύγοντας το ζήτημα της 
διασταυρούμενης μόλυνσης στα εργοστάσια ζωοτροφών. 

 

Η σειρά APSAPROTEIN δεν έχει ούτε αντι-θρεπτικούς παράγοντες (ANF) ούτε βακτηριακή 

μόλυνση. Ούτε περιέχει TVN ή βιογενείς αμίνες που περιέχονται σε ιχθυάλευρα, TIA, AAG 

και BCG που υπάρχουν σε συμπυκνώματα σόγιας ή σολανίνες που υπάρχουν σε 

συμπυκνώματα πατάτας. 

Η περιεκτικότητά του σε αμινοξέα (λυσίνη, μεθειονίνη, θρεονίνη κ.λπ.) και η 

περιεκτικότητα σε γλουταμινικό οξύ δείχνει τιμές ισοδύναμες με άλλες πηγές πρωτεΐνης 

(ιχθυάλευρο και συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας). Η χρήση του παρέχει υψηλή απόδοση 

σε σύγκριση με άλλα προϊόντα στην αγορά. 

 

Πεπτικότητα πρωτεΐνης και μονάδες Dalton  
 

 

 

 

  

Τα αμινοξέα έχουν μοριακό βάρος 
περίπου 150 Daltons.  

Το APSAPROTEIN έχει κλάσμα 
πρωτεΐνης, με τουλάχιστον 67%, 
κάτω από 500 Daltons, αποτελούμενο 
από πεπτίδια 1 έως 3 αμινοξέων, το 
οποίο δίνει στο προϊόν εξαιρετική 
πεπτικότητα, λόγω του μικρού 
μήκους της αλυσίδας 

Η παρουσία ζυμών διεγείρει την 
εντερική πεπτική δράση. 

. 

.

 

 

Υψηλή περιεκτικότητα σε νουκλεϊκά οξέα  

 

Λόγω της περιεκτικότητάς του σε νουκλεϊκό οξύ (ελάχ. 6%) καταφέραμε να επιτύχουμε 
ένα εξαιρετικά εύγευστο προϊόν, διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος που 
συνεργάζεται με το τοίχωμα ζύμης και διέγερση μετα-τραυματική ή αποκατάστασης 
βλαβών των ιστών 

 

Περιεκτικότητα σε γλουταμινικό οξύ   

Η περιεκτικότητά του σε γλουταμινικό οξύ 
διεγείρει την κατανάλωση λόγω της υψηλής 
γευστικότητάς του. 

 

Χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα  
 

 

Τα προϊόντα της σειράς APSAPROTEIN έχουν 
χαμηλές συγκεντρώσεις τέφρας (3%) σε 
σύγκριση με άλλες πηγές πρωτεΐνης, γεγονός 
που καθιστά τη σύνθεση ευκολότερη από την 
άποψη της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας. 

 

IN VIVO ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

Η χρήση του APSAPROTEIN ως υποκατάστατο ιχθυάλευρου, ή συμπυκνωμάτων 
πρωτεΐνης σόγιας ή πατάτας αποδίδει παρόμοια αποτελέσματα στα ζώα, τόσο από 
άποψη ανάπτυξης όσο και κατάστασης υγείας. Η διαφορά έγκειται στο κόστος, καθώς 
έχουμε μειώσει την ποσότητα των πρωτεϊνών υψηλότερου κόστους που 
περιλαμβάνονται 

 

 SUBSTITUTION RATE FOR 

SOYA CONCENTRATE 
ANIMALS ADG 

FINAL WEIGHT 

OF THE GROUP (KG) 

Χοιρίδια από την 5η ημέρα πριν τον απογαλακτισμό έως τα 39 kgΣΒ 

V63 1 216 0.47 7558 

Control 1 216 0.48 7624 

 
SUBSTITUTION RATE FOR 

FISH MEAL 

 
ANIMALS 

 
ADG FINAL WEIGHT 

OF THE GROUP (KG) 

Χοιρίδια από την 4η ημέρα πριν τον απογαλακτισμό έως τα 39 kg ΣΒ 

F68 1 100 0.47 3813 

Control 0.7* 100 0.46 3803 

*Substituting 70% of the fish meal 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Καθένα από τα συστατικά της σειράς APSAPROTEIN έχει τη δική του καταχώριση στον Κατάλογο πρώτων υλών για 
ζωοτροφές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1017 της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2017 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Τα APSAPROTEIN F68, F67  και V63 συμμορφώνονται με τα Πρότυπα και τις Πιστοποιήσεις (FAMI-
QS, GMP +, HACCP, ISO 9001) και έχουν πιστοποιηθεί ως απαλλαγμένα από αντιβιοτικά και χωρίς 
ΓΤΟ. Η σειρά APSAPROTEIN παράγεται με ζύμωση τεύτλων και σακχάρων του (NON-GMO) μέσω 
του Corynebacterium glutamicum (NON-GMO).  

Κάθε παρτίδα που παράγεται διαθέτει πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την απουσία ΓΤΟ. Τα 
συστατικά της σειράς APSAPROTEIN υπόκεινται σε τακτικά σχέδια παρακολούθησης για την 
παρακολούθηση φυσικών / χημικών, μικροβιολογικών και βαρέων μετάλλων παραμέτρων. 

V63 66 7.1 1.5 

SOYA 
CONCENTRATE 

 

50 3 
 

10 

< 500 D 500–1,000 D > 10,000 D 

F68 67 7 1.1 

FISH 
MEAL 

 

33 

 

4.5 

 

20 

3 

7 

8.34 V63 

SOYA 
CONCENTRATE 

Glutamic 
acid 

Τέφρα % 

F68 8.45 3 

FISH 
MEAL 

 
12 

 


