
 محصوالت بازرگانی 
 

 شرکت آریس تجارت مزرعه پارس



 روغن

ویژه طیور 

 گیاهی

انسانی  سویا مخلوط  
اسید چرب 

1درجه   

 آفتابگردان
ویژه طیور 

 حیوانی

 خام سویا 

 کلزا

اسید چرب 

2درجه   

                                        افزایش انرژی قابل متابولیسم در طیور 

 گرم سالبهبود راندمان انرژی جیره مخصوصا در فصول 

 الشهافزایش کیفیت و بهبود در افت 

 دامافزایش خوش خوراکی 

 تخمگذارتداوم تولید در مرغان 

بهبود ضریب تبدیل 



ویژه طیور 

 حیوانی
 خام مخلوط خام سویا

اسید چرب 

2درجه   

اسید چرب 

1درجه   



 آفتابگردان کلزا



 کربنات  گرانولی( 1
 
 کربنات ریز گرانولی( 2
 
 کربنات ارزنی( 3
 
 70کربنات پودری مش ( 4
 
 150کربنات پودری مش ( 5
 
 200کربنات پودری مش ( 6
 
 400کربنات پودری مش ( 7
 
 کربنات پودری بستر دام(  8
 
 
 

 

 و رشد مناسب استخوان بندیتوسعه 
 

 ضربان قلب و جلوگیری از لخته شدن خونتنظیم 
 

 عضالت و توسعه شبکهساخت 
 

 هورمون عصبیآنزیم و ترشح فعالسازی 
 

 پوست تخم مرغ و افزایش کیفیت آنتشکیل 
 

 کربنات

 مزایا
 انواع



 کربنات ریزگرانولی کربنات گرانولی



 کربنات پودری کربنات ارزنی



 بنتونیت

 مزایا
 انواع

(سموم قارچی) جذب کننده مایکوتوکسین ها 

 

 افزایش راندمان جذب و بهبود ضزیب تبدیل

 خوراک

 

جذب و کاهش آمونیاک و کاهش رطوبت بستر 

 

 فلزات سنگین، )جذب کننده ترکیبات مضر

 ...(باکتری ها و 

 

به عنوان پلت بایندر 

 بنتونیت گرانولی1)

 

 بنتونیت شکری2)

 

 100بنتونیت پودری مش 3)

 

 200بنتونیت پودری مش 4)

 

 400بنتونیت پودری مش 5)



 بنتونیت شکری بنتونیت گرانولی



100بنتونیت مش  400بنتونیت مش    



 آنزیمیت

 مزایا
 انواع

جذب گاز آمونیاک تولیدی 

 

کاهش اثرات سمیت آفالتوکسین 

 

رفع نقص استخوانی در جوجه های گوشتی 

 

افزایش بازده غذایی و کاهش تلفات 

 

 در جوجه های تخم گذارافزایش تعداد و وزن تخم مرغ و

 کیفیت پوسته

 

 در مواردی به عنوان کاتالیزور و تسریع کننده واکنش

 های شیمیایی

 آنزیمیت ویژه طیور1)

 

 آنزیمیت شکری2)

 

 آنزیمیت ویژه دام3)

 

 آنزیمیت میکرونیزه4)



 آنزیمیت شکری آنزیمیت ویژه طیور



 آنزیمیت میکرونیزه آنزیمیت ویژه دام



 نمک

 انواع

 نمک شکری1)

 

 نمک صدفی2)

 

 نمک پودری3)

 



 صدف معدنی

 مزایا

 انواع

 صدف معدنی پودری معمولی1)

 

 200صدف پودری مش 2)

 

 صدف معدنی شکری3)

 

 صدف معدنی گرانولی4)

 

بار  2صدف ریز شکر گرانولی 5)

 خشک

 باال بودن درصد کلسیم 

 

کم بودن عناصر مضر 

 

راحت بلع بودن و عدم آسیب رساندن به طیور 

 

قابلیت هضم باال 

 

بهبود قدرت تخم گذاری 

 

طبیعی و عاری از هر گونه آلودگی زیستی شیمیایی 



 صدف شکری صدف گرانولی



 صدف پودری  صدف ریزشکری



 پروبیوتیک

 مزایا
 انواع

کاهش حجم مصرف آنتی بیوتیک های مصرفی 

 

 دارای باکتری الکتوباسیلوس رامنوسوس جهت

 جلوگیری از درگیری گله به کوکسیدیوز و آنتریت

 

کاهش فلجی در گله 

 

افزایش ضریب تبدیل و وزن نهایی 

 پروبیوتیک ویژه طیور1)

 

 پروبیوتیک ویژه دام2)



 آجر لیسیدنی

 مزایا

سهولت در استفاده برای دام 

پیشگیری و درمان عارضه گندخواری(Pica) 

پیشگیری از کم خونی و بیماری های متابولیکی 

پیشگیری از نرمی استخوان و بیماری های تب مالت 

کاهش مشکالت تولیدمثْل زایمان و جفت مادگی 

پیشگیری از اختالالت هورمونی و تخمک گذاری و ضعف عمومی 

 تامین کننده کلیه موادمعدنی مورد نیاز و درمان و پیشگیری از کمبود

 آنها در دام



 پودر گوشت

 کربنات کلسیم

 اکسید منیزیوم

 پودر چربی

جهت تامین کلسیم، تاثیر در تولید شیر، توسعه بافت استخوانی و 

 فعالیت ماهیچه ها و در طیور جهت بهبود کیفیت تخم مرغ و پوسته آن

 جهت تامین سریع منیزیوم، بهبود رشد بدن،

 تقویت اسکلت استخوانی بدن و کاهش سقط جنین 

 جهت تامین پروتین و جایگزینی برای سویا جهت گرانی آن

 جهت تامین بخشی از انرژی بخصوص در شرایط استرس گرمایی



 دی کلسیم فسفات

 مونو کلسیم فسفات

 جوش شیرین

جهت تامین وایجاد تعادل کلسیم و فسفر، بهبود توسعه سیستم 

 استخوانی و افزایش بازدهی تولید

به عنوان بافر و تامین کننده سدیم بدون کلر ، جلوگیری کننده از 

 باز بدن دام و طیور-و حفظ تعادل اسید PHتغییرات شدید 



 توکسین بایندر

 فرمالین

اتصال باال به سموم  و جلوگیری از جذب آن ها در دستگاه 

 گوارش

تمایل  اندک به جذب ویتامین ها و مواد معدنی و سایر مواد 

 مغذی

پایدار و مقاوم به گرما در ساخت پلت و یا مخلوط کردن در 

 اکسترودر

جهت کنترل باکتری سالمونال در خوراک دام و طیور و %  37

 ماده ضدعفونی کننده در صنعت دام و طیور



 ٪۲.۵کنسانتره طیوری اروپایی 

 تک مرحله ای  ٪۲.۵کنسانتره طیوری داخلی 

 A٪۲.۵کنسانتره طیوری داخلی

 ٪۲.۵کنسانتره طیوری داخلی 

 تک مرحله ای  ٪۵کنسانتره طیوری داخلی 

 A ٪۵کنسانتره طیوری داخلی 

 B ٪۵کنسانتره طیوری داخلی 

 دان سوپر استارتر ویژه راس

 دان پیش دان ویژه راس

 ویژه راس ۱دان رشد 

 ویژه راس ۲دان رشد 

 ویژه راس ۱دان پایانی 

 ویژه راس ۲دان پایان 



 دان سوپر استارتر ویژه کاب

 دان پیش دان ویژه کاب

 ویژه کاب ۱دان رشد 

 ویژه کاب ۲دان رشد 

 ویژه کاب ۱دان پایانی 

 ویژه کاب ۲دان پایان 

 ٪ تک مرحله ای5کنسانتره ویژه مرغ بومی 

 دان آغازین بومی صنعتی

 دان رشد بومی صنعتی

 دان پایانی بومی صنعتی

 دان تخمگذار بومی صنعتی

 دان آغازین بومی سنتی

 دان رشد بومی سنتی

 دان پایانی بومی سنتی



 دان تخمگذار بومی سنتی

 ٪۵کنسانتره ویژه بلدرچین 

 دان ویژه  آغازین بلدرچین صنعتی

 دان ویژه  رشد بلدرچین صنعتی

 دان ویژه پایانی بلدرچین صنعتی

 دان ویژه تخمگذار بلدرچین صنعتی

 دان ویژه  آغازین بلدرچین سنتی

 دان ویژه  رشد بلدرچین سنتی

 دان ویژه پایانی بلدرچین سنتی

 دان ویژه تخمگذار بلدرچین سنتی

 تک مرحله ای ٪۵کنسانتره ویژه اردک 

 دان ویژه اردک آغازین 

 دان ویژه اردک رشد



 دان ویژه اردک پایانی

 دان ویژه اردک تخمگذار

 کنسانتره بوقلمون مرحله اول

 کنسانتره بوقلمون مرحله دوم

 کنسانتره بوقلمون مرحله سوم

 دان ویژه آغازین بوقلمون

 بوقلمون ۱دان ویژه رشد 

 بوقلمون ۲دان ویژه رشد 

 بوقلمون ۳دان ویژه رشد 

 بوقلمون ۱دان ویژه پایانی 

 بوقلمون ۲دان ویژه پایانی 

 مکمل ویژه نژاد راس دوقلو

 مکمل سازمان دامپزشکی دوقلو



 ۱مکمل بوقلمون فاز 

 ۲مکمل بوقلمون فاز 

 ۳مکمل بوقلمون فاز 

 کیلویی رنگی تحویلی ۲۰گالن  ٪۳۷فرمالین 

 کیلویی سفید تحویلی ۲۰گالن   ٪۳۷فرمالین 

 پروبیوتیک طیوری  و دامی

 توکسین بایندر تک جزئی

 توکسین بانیندر چندجزئی

 کاغذ رول بستر ضخیم با کیفیت عالی  کیلویی

 کنسانتره پرشیر

 کنسانتره سوپر شیر

 کنسانتره پرواری

 کنسانتره بزغاله

 کنسانتره بز شیرده

 کنسانتره بز آبستن

 مکمل پرواری



 آجر لیسیدنی فسفر دار

 روغن خام سویا  ویژه  به صورت فله،گالن و حلب

 روغن ویژه طیور  به صورت فله،گالن و حلب

 روغن آفتابگردان خالص به صورت  فله،گالن و حلب

 روغن کلزا خالص به صورت  فله،گالن و حلب

 روغن گیاهی به صورت  فله،گالن و حلب

 روغن انسانی به صورت حلب

 دی کلسیم فسفات

 اکسید منیزیوم

و شکری گرانولیبنتونیت   

و لیزین متیونین  



   100بنتونیت پودری مش 

 200بنتونیت پودری مش 

 400بنتونیت پودری مش 

 آنزیمیت ریز گرانولی

 آنزیمیت پودری 

 کربنات گرانولی

 کربنات ریزگرانولی

 کربنات ارزنی

 70کربنات پودری مش 

 150کربنات پودری مش 

 200کربنات پودری مش 

 400کربنات پودری مش 

 کربنات پودری مش بستر دام

 و صدفی  شکرینمک 

 و شیالتی پودرینمک 

 2و درجه  1سنگ نمک درجه 



 قدردان توجه و اعتماد شما هستیم
 :درس دفتر مرکزیآ

 6، واحد 3تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان ستار خان، پالک 

 

 :تلفن

66422962-021 

 

 :  ایمیل

Aris.T.M.PARS@gmail.com 
 

 :تلگرام

@aristejarat 
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