
O Xylamax® é uma enzima 1,4-beta-xilanase desenvolvida cientificamente para 
ajudar os produtores a otimizar a nutrição animal de forma segura e sustentável.

Desempenho confirmado em testes com animais conduzidos por instituições independentes de pesquisa avícola:

• Decompõe polissacarídeos não amiláceos (NSP's), liberando nutrientes valiosos para a digestão

• Reduz a viscosidade do conteúdo intestinal em mais de 50%, facilitando a digestão dos nutrientes

• Gera um aumento consistente de 150 kcal por kg de energia metabolizável aparente (AME) em animais alimentados com dietas de        
 trigo e um aumento de 130 kcal por kg de AME em animais alimentados com dietas de milho e soja

• Melhora a taxa de conversão alimentar (FCR) em 4 a 11 pontos em testes de alimentação de aves

• É intrinsecamente termoestável a pelo menos 85°C com 89% de recuperação após 25 segundos de condicionamento (EUA, IPSF 2014)

Uma enzima xilanase exclusiva para desempenho consistente e abrangente

Xylamax® ACELERA ABSORÇÃO DE NUTRIENTES,
reduzindo a viscosidade da digesta1

Xylamax® ATIVA A LIBERAÇÃO DE NUTRIENTES,
quebrando componentes das paredes celulares dos grãos

Nutrientes Retidos Dentro da 
Parede Celular do Grão*

*Ilustração

Nutrientes Liberados da Parede 
Celular do Grão Digerido*

Sem Xylamax Com Xylamax

Dieta de Trigo

11.32

Viscosidade
(centipoise)

Redução de >50%

3.88

1 EUA, BRI 2014



Os produtores podem optar por reformular as dietas incluindo o Xylamax e reduzindo as quantidades de ingredientes de ração 
caros, ou podem adicionar o Xylamax “em cima” das dietas existentes para melhorar o desempenho por meio de um melhor 
controle da variabilidade da ração. De qualquer forma, eles podem ter certeza de uma melhoria de desempenho geral consistente.

• Pó marrom claro não revestido para mistura uniforme e aplicação pré-pellet

• Dose recomendada em gramas por tonelada métrica de ração

• Disponível em sacos de 10 kg

Uma enzima xilanase exclusiva para desempenho consistente e abrangente

Xylamax® OTIMIZA A DISPONIBILIDADE TOTAL DE ENERGIA,
 aumentando consistentemente a AME*

Xylamax® REDUZ CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, 
melhorando a taxa de conversão alimentar

+130 kcal/kg

AME*
(kcal/kg)

+150 kcal/kg

Dieta de Milho2

Ingredientes Principais na Alimentação
Dieta de trigo3

*energia metabolizável aparente

2 EUA, IPSF 2014
3 EUA, PSA 2013

1.73

Dieta de Milho4

Ingredientes Principais na Alimentação
Dieta de Trigo5

1.69

-Melhoria de 4 Pontos

1.74

1.63

-Melhoria de 11 Pontos

FCR: Controle
FCR: Xylamax

4 EUA, IPSF 2014
5 EUA, BRI 2012
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