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BASF Hayvan Besleme Bölümü yeni ürün
serisi glisinatları yem ve hayvancılık
sektörünün kullanımına sundu


BASF’nin olağanüstü yüksek kompleks oluşturma dereceli
organik bağlı iz mineralleri hayvan beslenmesine yardımcı
oluyor.



Üstün üretim süreci, mükemmel kaliteyi garanti ediyor.

Dengeli büyüme için etkin çözümler – dünya çapında piyasaya sürülen glisinat ürün
serisi ile BASF Hayvan Besleme Bölümü, bir kez daha çiftlik hayvanlarının
beslenmesindeki sorunlara nasıl odaklanılması gerektiğini göstermiştir. İz mineraller,
hayvanların

yaşaması ve üretkenliği için esastır. Hayvan

yemlerine

ilave

edildiklerinde, örneğin bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirmekte ve bu şekilde
hayvanların daha sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadırlar. Glisinat gibi organik bağlı
iz minarellerin biyoyararlılıkları oldukça yüksektir. BASF’nin çözümü daha da ileri
gitmektedir: yeni glisinat ürün serisi, olağanüstü yüksek kompleks oluşturma
derecesi göstermektedir.
BASF global Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Chris Rieker, “Glisinatlarımızın
komplekslik

derecesi

-ki

doğrudan

biyoyararlanıma

ve

suda

çözünürlüğe

yansımaktadır- %95’lere varmaktadır. Bu mükemmel bir sonuçtur,” diyor ve devam
ediyor, “Doğru fikirler ile hayvan beslemenin her aşaması daha iyi duruma getirilebilir
ve hem mali hem de çevresel açıdan zorluklar azaltılabilir. Bu kez düşüncemiz
tanecikler halinde geliyor.”
BASF’nin glisinat serisi içerisinde çinko, demir, manganez ve bakır bulunmaktadır.
Yüksek biyoyararlanımlarından dolayı hayvanlara optimum düzeyde iz mineral
takviyesinde bulunmakta ve çevreye dışkıyla bırakılan iz mineral miktarı oldukça
azalmaktadır. Diğer avantajlar ise, üstün üretim sürecinde gözlenebilir: Benzersiz
glisinat tanecikleri içerisindeki iz mineral içeriği sürekli olarak garanti edilmektedir.
Aynı zamanda bunlar mükemmel akışkanlık, karışabilirlik ve suda çözünebilirlik
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özellikleri göstermektedir. Kokusuzdur ve taşınması oldukça kolaydır, çünkü
tanecikler topaklanmaz ve toza neden olmaz.
BASF glisinatlari, her türde ön karışım, mineral ve karma yemler için uygundur.
Ürünün akışkanlığı ve karışım özelliğinden dolayı her tür yemde oldukça homojen
dağılmaktadır. Daha fazla bilgi için www.animal-nutrition.basf.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
BASF Glisinatları, Türkiye yem ve hayvancılık pazarına Yemvit A.Ş. aracılığı ile
tedarik edilmektedir.
BASF Beslenme ve Sağlık Hakkında
BASF Beslenme ve Sağlık Bölümü, insan ve hayvan beslenmesi, ilaç ve ayrıca aroma ve
parfüm sektörleri için kapsamlı bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Yenilikçi çözümler
ve modern teknolojiler ile müşterilerimizin işlerinin daha verimli ve ürünlerinin sürdürülebilir
olması için onlara yardım ediyoruz. Human nutrition çözümlerimiz arasında vitaminler ve
karotenoidler, bitki sterolleri, emülgatörler ve omega-3 yağ asitleri bulunmaktadır. Eser
elementler, enzimler ve organik asitler gibi diğer yem katkı maddeleri ile birlikte vitaminler ve
karotenoidler

aynı

zamanda

animal

nutrition

portföyümüzün

önemli

bir

parçasını

oluşturmaktadır. İlaç sektörüne, kafein ve ibuprofen gibi aktif maddeler ve ayrıca ilaç katkıları
ve özel sentezleme hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca, sitral, geraniyol ve L-mentol gibi aroma
içerikleri temin ediyoruz. BASF Beslenme ve Sağlık, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika
ve Asya-Pasifik bölgelerinde faaliyet göstermektedir.
BASF Hakkında
BASF’de “Biz kimya yaratıyoruz” ve BASF olarak bunu 150 yıldır yapıyoruz. Ürün portföyümüz
kimyasallardan, plastiklere, performans ürünlerinden bitki koruma ürünlerine, petrol ve doğal
gaza kadar birçok ürünü içermektedir. Dünyanın lider kimya şirketi olarak ekonomik başarı,
sosyal sorumluluk ve çevre korumasını bir araya getiriyoruz. Toplumun bugüne ve geleceğe
dair ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen bütün endüstriyel alanlarda bilim ve
inovasyon aracılığıyla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle
kaynakların korunmasına, sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı
sağlıyoruz. Bu katkıları kurumsal amacımızda şu şekilde özetledik: Sürdürülebilir bir gelecek
için kimya yaratıyoruz. 2013 yılsonu itibarıyla dünya çapında 112 binin üzerinde çalışanı
bulunan ve bu dönemde satışları yaklaşık 74 milyar Avro olarak gerçekleşen BASF’nin
hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA) ve Zürih (AN) borsalarında işlem görüyor. BASF
hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.basf.com.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.

