
Para muitos, a colheita pode ser o momento para colher 
os frutos de um ano árduo de trabalho, mas para os 
nutricionistas e para os produtores, a nova colheita pode 
representar um verdadeiro desafio. A utilização de cereais 
oriundos de novas colheitas pode afetar negativamente 
o desempenho, afetando a conversão alimentar e outros 
indicadores de produção. Ao levar em consideração 
a variação do conteúdo em nutrientes e usando uma 
xilanase eficiente para lidar com quaisquer problemas 
de viscosidade, os produtores podem garantir que o 
desempenho e a rentabilidade permaneçam no caminho 
certo.

No entanto, está estabelecido e é bem conhecido na 
indústria que o uso de uma carboidrase pode dar aos 
nutricionistas a confiança de que estão a limitar qualquer 
potencial impacto negativo motivado por uma variação 
nutricional nos novos cereais.

Os nutricionistas são aconselhados a empregar uma 
xilanase eficiente para quebrar NSPs, reduzindo assim 
os efeitos anti-nutritivos, a viscosidade, e afetando 
positivamente a saúde intestinal.

Ao selecionar uma xilanase, pode-se direcionar a quebra 
de arabinoxilanos - o principal componente do NSPS - em 
xylo-oligómeros, que podem ter um efeito prebiótico no 
trato gastrointestinal inferior.

Gustavo Cordero, responsável técnico 
da AB Vista, diz que, se possível, os 
nutricionistas devem começar a usar os 
cereais recentemente colhidos,  juntando-
os com os cereais da colheita anterior numa 
proporção de 50:50, apesar de muitas vezes 
as condições do mercado não permitirem que 
isso aconteça. Em alguns países, usam-se os 
cereais logo após a sua colheita,  utilizando uma 
sobredosagem de enzimas NSP.

Na Europa, a campanha agrícola já começou ou 
está prestes a começar na maioria dos países. 
Normalmente, a cevada é o primeiro cereal a ser 
colhido, seguido do trigo, enquanto a colheita 
de milho é posterior. Dependendo das condições 
do mercado, pode ser vantajoso maximizar o uso 
de cereais de novas culturas o mais rápidamente 
possível após a colheita. O uso de uma enzima NSP 
que efetivamente reduza a viscosidade permite o uso 
de cereais viscosos como o trigo e a cevada. A Econase 
XT mostrou reduzir a viscosidade em aves e suínos, 
tanto em dietas à base de trigo como em dietas mistas 
de trigo / cevada, tornando-se um produto ideal para 
ser usado, independentemente dos cereais que podem 
variar dependendo da oferta de mercado.

“Antes de usar esses cereais das novas colheita, os 
nutricionistas podem verificar os seus valores nutricionais, 

geralmente usando o NIR, 
e fazendo as necessárias 
alterações na formulação 
baseadas em proteína, 
amido, fibra e níveis de 
humidade”.

Também é importante que 
a xilanase seleccionada 
seja suficientemente 
termoestável seja em 
líquido ou em pó, pois as 
condições de peletização 
e o condicionamento 
variam bastante, mesmo 
ainda dentro de uma 
mesma fábrica de 
rações, diz Gustavo 
Cordero.

“Finalmente, ao 
usar uma xilanase, é importante escolher  
um que possa ser facilmente medida e 
detectada na ração, usando um método 
de ensaio adequado, para garantir 
que o desempenho e a rentabilidade 
permaneçam no caminho certo”.

Para mais informações, contate o Winfarm no 
+351913317235 ou antonio.pratas@winfarm.pt 
Siga o AB Vista no Twitter: @ABVista_EMEA

SUPERAR OS DESAFIOS DE 
NOVAS COLHEITAS COM UMA 
XILANASE EFICIENTE
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A Econase XT oferece consistentemente  uma melhoria  de performance relativamente 
ás enzimas concorrentes quando as dietas são granuladas até 90 C

Controlo Econase XT Multi-enzima revestida Xilanase B


