
 

Perssa Dried milk for use in poultry diet 

Product Description  
Recent studies over the past 60 years have shown that the consumption of dried milk in poultry food 

has a significant effect on their growth rate and health. Perssa dried milk has high quality protein 

content and easy handling؛ its consumption, especially in chicks, is due to the richness of the 

riboflavin causing a mutation in the initial growth, resulting in a significant impact on the final weight 

of the killing. This product is also rich in other amino acids, lysine, cysteine and tryptophan, each of 

which has a special role in the growth and strengthening of the immune system. The high level of 

lactose present in this dry milk promotes the proliferation of the bacterial flora of the gastrointestinal 

tract, as a result, bacteria and harmful organisms of the gastrointestinal tract are weakened and 

eliminated in biocompatibility. This attribute has a significant effect on the consumption of milk in 

the treatment of generalized diseases of the Avian Colibacillosis, Necrotic Enteritis and Coccidiosis. 

Also, the consumption of dry milk in poultry feeds will have a sedative effect on the nervous system 

of the birds and will improve the consumption of food and water in the flock. The combination of 

these factors promotes faster and faster growth of chicks, and shortens the duration of their breeding. 

These features are a good economic justification for consuming this nutrient. 

 

Product properties 

Improve the growth rate and increase the final weight of the chicks 

Reduce the incidence as well as help in the treatment of gastrointestinal diseases 

Easy to digest and protein-rich 

Having sedative effects on the nerve system of the poultry 

 Feeding Guide 

A. In order to produce a growth mutation in the chickens: 

In this method, the use of dried milk should be gradually, to allow the chicks to get used to lactose in milk. In 

the first two days of breeding chicks, add dry milk to 10 kg / ton and from the third day to 15 kg / ton, then 

gradually increase the amount of dried milk, until the twentieth day get to 25 kg in the tone. 

B. In order to strengthen the system of defense and disease prevention: 

From day 21, dry milk can be used in a ratio of 5 kg / ton to the end of the course. 

Ingredients 

Dried milk protein, Dried whey, Dried whey protein concentrate (DWPC), Dried whey product, Skim milk, 

casein, animal and Vegetable fat, Minerals, Vitamins, Probiotics & Bio-Mos, Sodium or Calcium caseinate. 

Storage 

Store this product in a cool dry location, protected from the sun. 

To maintain freshness, keep partially used bag closed tightly after opening. For best results, store opened product in a 
resalable plastic container.  

Caution 



 Veterinary Use Only - Not for human consumption. 

 

Nutrition Facts 

Crude Protein 200/2  Threonine 25 mg / kg 

Crude Fiber 0% Tryptophan 5 mg / kg 

Riboflavin 30 mg / kg Humidity 5/20/2 

Lysine 28 mg / kg Crude Fat 5/20/2  

Methionine  

+Cysteine 

11 mg / kg Lactose 265/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شیر خشک مخصوص مصرف در جیره غذایی طیور پرسا

اخیر پژوهشگران نشان داده، مصرف شیر خشک در غذای طیور، تاثیر بسزایی در سرعت رشد و سالمت آن ها دارد. سال  06مطالعات 

وجه ها به دلیل غنی بودن از شیر خشک پرسا، دارای محتوای پروتئینی بسیار با کیفیت و سهل الهضم بوده و مصرف آن خصوصا در ج

و در نتیجه در وزن نهایی کشتار بسیار تاثیر گذار می باشد. این محصول همچنین غنی فالوین موجب ایجاد جهش در رشد اولیه شده ریبو

از سایر اسیدهای آمینه، لیزین، سیستئین، ترئولین و تریپتوفان بوده که هر یک در رشد و تقویت سیستم ایمنی دارای نقش ویژه ای می

کتری های مفید دستگاه گوارش شده، در نتیجه باکتری ها و باشند. سطح باالی الکتوز موجود در این شیر خشک موجب تکثیر با

ارگانیسم های مضر دستگاه گوارش در رقابت زیستی ضعیف و حذف می گردند. این ویژگی موجب تاثیرات چشمگیر مصرف شیرخشک، 

. همچنین مصرف شیر درمان بیماری های کلی باسیلوز دستگاه گوارش، آنتریت نکروتیک و کوکسیدیوز شده استپیشگیری و نیز در 

خشک در غذای طیور اثرات آرامبخشی در سیستم عصبی پرندگان ایجاد نموده و باعث بهبود مصرف غذا و آب در گله می شود. مجموعه 

این عوامل موجب رشد بهتر و سریعتر جوجه ها شده و نیز طول دوره پرورش آن ها را کوتاهتر می کند. این ویژًگی ها توجیه اقتصادی 

 برای مصرف این ماده غذایی مفید می باشد. خوبی

 ویژگی ها

 بهبود سرعت رشد و افزایش وزن نهایی جوجه ها

وقوع و نیز کمک به درمان بیماری های دستگاه گوارش کاهش  

و سرشار از پروتئینسهل الهضم   

 دارا بودن اثرات آرامبخشی بر سیستم عصبی طیور

 روش مصرف

 

 در جوجه ها:به منظور ایجاد جهش رشدی  -الف
شیرخشک باید به تدریج صورت گیرد تا جوجه ها به قند موجود در شیر عادت نمایند. در دو روز اول پرورش جوجه  ،در این روش مصرف

کیلو گرم در تن، به دان اضافه نمایید، سپس به تدریج میزان 01کیلو گرم در تن و از  روز سوم به نسبت  06ها، شیر خشک را به نسبت 

کیلو گرم در تن برسانید. الزم به ذکر می باشد که جوجه ها تا این سن دان کمی مصرف  51ستم به شیر خشک را افزایش داده و تا روز بی

 می کنند و بنابراین میزان شیر خشک مصرفی زیاد نخواهد بود.

 به منظور تقویت سیستم دفاعی و پیشگیری از بیماری ها:  -ب
 آخر دوره استفاده نمود. کیلو گرم در تن تا  1می توان شیر خشک را به نسبت  50از روز 

 روش نگهداری

 در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. برای حفظ تازگی شیرخشک، پس از هربار استفاده درب پاکت را به طور کامل ببندید. 

 هشدار

 فقط برای مصارف دامپزشکی – برای مصارف انسانی مورد استفاده قرار نگیرد.

 

 


