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შემადგენლობა

ნედლი პროტეინი % 23,00

ნედლი ცხიმი % 6,00

ნედლი ნაცარი % 7,5

ნედლი უჯრედანა % 3,5

კალციუმი % 0,9

ფოსფორი სულ % 0,6

ფრინველისთვის ათვისებადი ფოსფორი % 0,38

ფრინველისთვის მონელებადი ფოსფორი % 0,34

სოდა % 0,14

ლიზინი სულ % 1,4

ფრინველისთვის მონელებადი ლიზინი % 1,22

მეთიონინი სულ % 0,63

ფრინველისთვის მონელებადი მეთიონინი % 0,6

მეთიონინი + ცისტინი სულ % 1,00

ფრინველისთვის მონელებადი მეთიონინი + ცისტინი % 0,89

ტრეონინი სულ % 0,9

ფრინველისთვის მონელებადი ტრეონინი % 0,75

ტრიფტოფანი სულ % 0,28

ფრინველისთვის მონელებადი ტრიფტოფანი % 0,24

ფრინველისთვის მონელებადი ენერგია კკალ/კგ 2,950

დანამატები ერთეულ კგ-ზე გათვლით

ვიტამინები

ვიტამინი A IU 12 500

ვიტამინი D3 IU 2 500

ვიტამინი E მგ 100

ვიტამინი K3                                                            მგ 2,5

ვიტამინი B1                                                            მგ 2,5

ვიტამინი B2 მგ 1,5

კალციუმი D - პანთონეტატი მგ 17,5

ვიტამინი B6 მგ 4.00

ვიტამინი B12 მკგ 0,03

ვიტამინი PP მგ 30

ფოლიუმის მჟავა მგ 3

ბიოტინი მკგ 0,3

ქოლინ ქლორიდი მგ 650

მიკრო ელემენტები

რკინა მგ 150

სპილენძი                                                               მგ 15

მანგანუმი                                                       მგ 50

თუთია მგ 120

იოდი მგ 1,25

სელენიუმი მკგ 0,4

სხვა დანამატები

ანტიოქსიდანტები

სალინომიცინი (ანტი-კოქციდიოსტატიკი)

ენიზმები 

ბროილერის ბელგიური პრესტარტერი

დამატებულია

დამატებულია

დამატებულია

http://www.intraco.ge/
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პროდუქტის აღწერა და მოხმარების წესი

ბროილერის ბელგიური პრესტარტერი გრანულირებული მზა საკვებია, რომელიც 

გამოიყენება 0-7 დღემდე ასაკის პერიოდში წიწილების გამოსაკვებად. გრანულის ზომა

1,5-2 მმ. შესაბამისად, წიწილას უპრობლემოდ შეუძლია კვება. ინტრაკოს პრესტარტერი

იდეალურად დაბალანსებული საკვებია, რაც წიწილის შემდგომი სწრაფი განვითარების 

წინაპირობაა. 

მნიშვნელოვანია რომ პროდუქტი დამზადებულია ბელგიაში და ქართული კვების ბაზარზე

უდავო ხარისხის ეტალონად ითვლება. პროდუქტი მისი გამოჩენის დღიდან უპირობო 

ლიდერია. მისი საიმედობაა მრავალწლიანი გამოცდილებითაა დადასტურებული.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ინტრაკოს ოფიციალურ დისტრიბუტორს 

საქართველოში. 

დამატებითი ინფორმაცია

შენახვის ვადა: წარმოებიდან 1 წელი

მწარმოებელი კომპანია: Intraco Ltd N.V

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგიის სამეგო

შეფუთვა: 25 კგ-იანი პოლიპროპილენის ტომარა

შენიშვნა:  შეინახეთ გრილ და მშრალ ადგილას. მოარიდეთ პირდაპირ მზის სხივს.

საკონტაქტო მონაცემები

მწარმოებლის მონაცემები

Intraco Ltd N.V. 

Jordaenskaai 24, B-2000, Antwerp, Belgium

intraco@intraco.be

T +32 (0)3 226 98 50

www.intraco.be

ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში:

შპს "ინტრაკო ნუტრიშენი"

გარდაბნის რაიონი, სოფელი თელეთი
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ბროილერის ბელგიური პრესტარტერი

http://www.intraco.ge/

