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"نکات قابل توجه در انتخاب کولين کلرايد" 

 
U: فاکتورهای مهم کولين کلرايد 

 )TMAميزان تری متيل آمين ( .1
 قابليت جذب و يکنواختی اندازه ذرات  .2
 آلودگی به باکتری و سموم .3

 

1.Uتری متيل آمين موجب بروز مسموميت در طيور می گردد : غلظت زياد 

مهمترين ماده خام و عامل محدود کننده موجود در کولين کلرايد که مالک تعيين کيفيت به شمار مي 
 موجب بروز )PPM 200 بيش از( ) است . مقادير بيش از حد مجازآن TMAرود تری متيل آمين (

مسموميت در طيور می گردد. اين ماده به دليل خاصيت خورندگی که دارد موجب آزردگی مخاط 
 پس  TMAروده و در نتيجه اشکال در جذب مواد غذايي می گردد . عالوه براين ،  بوی ناشی از 

کاهش آن  که متعاقباز ورود به دستگاه تنفس موجب ناراحتی پرنده و محدوديت در تغذيه می شود 
 در کولين کلرايد بايستی تا حد ممکن پايين  TMAتوليد و حتی منجربه مرگ می شود. بنابراين ميزان

باشد تا از بروز مسموميت جلوگيری نمايد و به بهبود توليد نيز کمک کند. 

2.U: قابليت جذب و يکنواختی اندازه ذرات 

) نيز بستگی دارد . بهترين اندازه برای ذرات ناقل Carrierجذب کولين به اندازه ذرات ناقل (
 همچنين از يک سو  . ميلی متر است5/0ميلی متر و درمورد مرغان تخم گذار 23درمورد طيور 

 از سوی ديگر ذرات به خوبی با خوراک مخلوط  .ذرات بايد با ذرات خوراک همخوانی داشته باشد
شده باشد تا در نتيجه موجب مصرف انتخابی ذرات توسط طيور نگردد. 

3.U: آلودگی و مواد مسموميت زا  

مواد ناقل کولين کلرايد غالبًا از ضايعات ذرت بدست مي آيد و احتمال آلودگی اين مواد به انواع 
ميکروارگانيسم های بيماری زا وجود دارد . بنابراين فرآورده کولين کلرايد بايستی از لحاظ وجود 

آلودگی به باکتری به ويژه اشرشياکلی و سالمونال( که طيور نسبت به آنها حساس است)  و 
کنترل گردد.   Dioxinمايکوتوکسين ها و همچنين سم 

(چنانچه ابهامی در مورد کيفيت محصول داريد اقدام به انجام آزمايشهای اختصاصی مانند عيار سنجی 
) و يا کروماتوگرافی يونها نمائيد.) (Reineeke) ، آزمايش (Ag No3 نيترات نقره 
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1-3U مزايای استفاده از ناقل عاری از GMO : ذرت به عنوان ناقل کولين کلرايد  

چنانچه ذرت به عنوان ناقل کولين کلرايد عاری از ژن بيگانه باشد به طوری که موجب جلوگيری از 
انتقال اين مواد از طريق طيور به انسان گردد ، واکنشهای حساسيتی در انسان بروز نخواهد نمود . 

 
2-3 U مفهوم مدرن و جهانی کولين کلرايد عاری ازGMO و Dioxin  :
 

امروزه عالوه برمايکوتوکسين ها ( سموم قارچی ) سم ديگری را نيز بايد مد نظرقرار داد که دی 
 که 2006 آوريل 25) نام دارد. اين سم در واقع يک سم صنعتی است و از  DIOXINاکسين ( 

نمونه های مورد آزمايش کولين کلرايد مربوط به بزرگترين توليد کننده کشور چين ، حاوی دی اکسين 
بيش از حد قابل قبول توسط اتحاديه اروپا بود مورد توجه قرار گرفت. در اثر وجود اين ماده سمی 

بسياری از مرغداران و همچنين توليد کنندگان خوراک طيور متحمل خسارات بسيار شدند. 
دی اکسين يک واژه عمومی است که متشکل از صدها ماده شيميايي با قدرت پايداری بسيار زياد در 

محيط و مواد غذايي و افزودنيهای خوراک می باشد. 
 نام دارد. سميت TCDD تتراکلرو دی بنزو- دی اکسين يا 8و7و3و2، سمی ترين ترکيب دی اکسين 

 دی اکسين ها هستند) در مقايسه با  مشابه ها کهPCBساير دی اکسين ها و مواد شيميايي (مانند 
TCDD .سنجيده مي شود  

 درصد موارد به 5/97ا تدی اکسين سمی محلول در چربی است و درچربی بدن تجمع مي يابد و
گوشت و فرآورده هاي شير انتقال می يابد. 

اين سموم در گوشت مرغ و همچنين تخم مرغ نيز يافت مي شوند ودر زنجيره غذايي به طرف باال 
 با ورود به زنجيره غذايي انسان موجب بروز عوارض ذيل مي گردند:  وحرکت می کند

 

U : اختالل در کارکرد دستگاه توليد مثل و غدد درون ريز

 سرطانزايي  .1
 تضعيف سيستم ايمنی  .2
 مسموميت زايي در پوست بدن .3

     Cl                o  Cl                     

    
 ساختمان دی اکسين    

        Cl       o    Cl 
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U: اسنادی که هنگام خريد کولين کلرايد بايد درخواست شود 

 گواهی آناليز صادره توسط شرکت توليد کننده  .1
 تضمين درمورد اينکه هيچگونه ملحی مانند نمک طعم به آن اضافه نشده باشد. .2
تضمين در اين مورد که نسبت کلرايد موجود در فرآورده به صورت يک به يک با کولين موجود  .3

 در آن است .

 

 

 

 

ترجمه و تدوين :  بخش فنی شرکت چينود 

 8آدرس : خيابان گاندی – نبش کوچه دوم – پالک 

 88881881تلفن : 
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