
Conheça a Versazyme®, a enzima para rações animais que está mudando a indústria de produção animal. 
Descubra o que cada vez mais produtores de animais em todo o mundo já sabem: como a redução das dietas 
de proteína com Versazyme® reduz os custos com alimentação sem comprometer a produtividade animal.

Aditivo de Protease líder da indústria

Como o Uso da Versazyme Economiza Meu 
Dinheiro?

Saiba Como -  a ração animal é formulada com uma fonte 
de proteína, normalmente farelo de soja. Como pode ser 
visto no gráfico acima, adicionar Versazyme em suas 
dietas animais permite que você use 1% a 2% menos 
proteína, reduzindo assim os custos da ração. E à medida 
que os preços do farelo de soja aumentam, o valor do uso da 
Versazyme também aumenta. E o melhor de tudo, você não 
precisa sacrificar o desempenho do crescimento ou a 
eficiência da alimentação para atingir suas metas de redução 
de custos.

 

A Versazyme Pode Ajudar com Outras Fontes 
de Proteína Além da Soja? 

Sim. A Versazyme é uma enzima versátil que pode digerir 
uma variedade de proteínas, incluindo aquelas encontradas 
em subprodutos animais e materiais vegetais e, assim, 
melhorar a biodisponibilidade dessas proteínas no intestino 
dos animais.
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Taxa de Substituição 1% Taxa de Substituição 2% Preço da Soja

A Versazyme Ajuda a Reduzir os Custos de Alimentação

Produzir Mais Carne ou Produzir a Mesma 
Quantidade a Um Custo Menor? 

A escolha é sua com Versazyme, pois promove o 
crescimento animal melhorando a nutrição e a eficiência 
alimentar. Isso significa que adicionar Versazyme sobre 
suas dietas padrão aumenta os rendimentos e produz a 
mesma quantidade de carne em uma dieta de baixo valor 
de proteína/matriz. De qualquer forma, você tem uma nova 
ferramenta para aumentar a lucratividade. 

A BRI e seus parceiros comerciais conduziram 50 testes 
acadêmicos e comerciais de alimentação com 
Versazyme em todo o mundo em frangos, poedeiras, 
perus e porcos, com resultados mostrando desempenho 
significativo em uma variedade de condições com uma 
variedade de alimentos. Mas não acredite apenas em nós - 
entre em contato com a BRI para verificar se a Versazyme ® 
faz sentido para você. 

Como funciona a Versazyme?
Certo, usar proteases como aditivo para ração animal é um 
novo conceito. Mas, durante anos, os produtores de animais 
têm usado fitase para suplementar dietas com baixo teor de 
fósforo, mantendo o desempenho alto. De forma semelhante, 
Versazyme pode ser usado para suplementar dietas com 
baixo teor de proteína sem sacrificar o peso corporal ou 
a conversão alimentar. Dê uma olhada nos resultados da 
nossa pesquisa (mais...) 

"Como posso saber se a 
Versazyme funcionará nas minhas 

operações de alimentação?" 
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Aditivo de Protease líder da indústria

Testes de Alimentação Comercial com Frangos 
Mostram uma Clara Diferença

 

Como Faço para Adicionar Versazyme à Minha 
Ração? 

A Versazyme agora está disponível como um pó seco que 
pode ser convenientemente adicionado antes do 
processo de peletização. A protease Versazyme é uma 
enzima alimentar natural, estável ao calor, produzida pelo 
Bacillus licheniformis. Como essa cepa bacteriana é 
naturalmente estável ao calor, a enzima que ela produz 
também tem propriedades naturais estáveis ao calor. Os 
cientistas da BRI aumentaram com sucesso a produção da 
enzima em escala industrial. 

Versazyme: Uma Tecnologia Verde que 
Impulsiona os Lucros 

A BRI está por trás de tecnologias verdes inovadoras que 
fazem sentido do ponto de vista econômico. A Versazyme 
ajuda mais do que os resultados financeiros de sua 
operação; pode realmente fazer a diferença local e 
globalmente. Ao adicionar Versazyme à sua operação de 
alimentação, você verá...

 

O que é bom para o meio ambiente também é bom para 
sua operação. À medida que o ambiente de vida e a 
nutrição da ração de seus animais melhoram com o uso de 
Versazyme, a saúde física de seus animais - e a saúde fiscal 
de sua operação - também melhora! Seus animais gastarão 
mais energia crescendo e ficando mais saudáveis, em vez de 
lutar contra infecções e doenças, e você verá melhores 
taxas de conversão alimentar e maiores lucros.

Visite o site da BioResource International em 
www.briworldwide.com para encontrar mais informações 
sobre nossa empresa e produtos, para encontrar um 
distribuidor Verszyme em sua área ou para solicitar uma 
amostra de Versazyme.

• Seus animais absorvem mais nutrientes de suas   
 rações devido a uma melhor digestibilidade das   
 proteínas

 Melhor digestibilidade da proteína = menos   
 excesso de nutrientes nos resíduos

• Melhor utilização de proteínas, o que ajuda a   
 atender às regulamentações potenciais da CAFO  
 para emissões agrícolas

 Melhor utilização de proteínas = menos   
 emissões de amônia na atmosfera

• Aumento dos benefícios de desempenho sem   
 aditivos químicos ou antibióticos

 Menos dependência de promotores de   
 crescimento com antibióticos = menos   
 preocupação com a criação de "superbactérias"  
 resistentes a antibióticos
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A Versazyme Aumenta o Peso Corporal para Frangos 
Alimentados com Dietas com Baixo Teor de Proteína
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Versazyme Permite Dietas com Baixo Teor de 
Proteína Sem Comprometer a Eficiência Alimentar
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Legenda: Barras com diferentes índices são significativamente diferentes em P<0,05. Fonte: JAPR 2006


