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შემადგენლობა

ნედლი პროტეინი % 37.80

ნედლი ცხიმი % 5.10

ნედლი უჯრედანა % 4.20

კალციუმი % 11.00

ფოსფორი % 1.30

სოდა % 0.45

ლიზინი % 1.95

მეთიონინი % 0.75

მეკვერცხული ქათმისთვის მონელებადი ენერგია კკალ 2,430

დანამატები ერთეულ კგ-ზე გათვლით

ვიტამინები

ვიტამინი A (რეტინილის აცეტატი) (3a672a) IU 33,333

ვიტამინი D3 (ქოლკალციფეროლი) (3a671) IU 10,000

ვიტამინი E (all-rac-ალფა-ტოკოფერილაცეტატი) მგ 66.70

ვიტამინი K3 (მენადიონი) (3a711) მგ 6.67

ვიტამინი B1 (თიამინის მონონიტრატი) (3a821) მგ 5.00

ვიტამინი B2 (რიბოფლავინი) მგ 20.00

ვიტამინი B6 (პირიდოქსინ ჰიდროქლორიდი) (3a831) მგ 16.67

ვიტამინი B12 (ციანოკობალამინი) მგ 0.07

ვიტამინი PP (ნიკოტინის მჟავა) (3a314) მგ 100.00

ფოლიუმის მჟავა (3a316) მგ 3.33

ბიოტინი (3a880) მგ 0.33

ქოლინ ქლორიდი (3a890) მგ 1,167

მიკრო ელემენტები

რკინის სულფატის მონოჰიდრატი - რკინა (3b103) მგ 150.00

სპილენძის სულფატის პენტაჰიდრატი - სპილენძი მგ 50.00

მანგანუმის ოქსიდი - მანგანუმი (3b502) მგ 200.00

თუთიის ოქსიდი - თუთია (3b603) მგ 230.00

პროდუქტის აღწერა და მოხმარების წესი

მეკვერცხული ქათმის 40%-ინაი კონცენტრატი შეიქმნა მცირე და საშუალო ზომის

ფერმერების საქმის გასამარტივებლად. მოცემული პროდუქტის გამოყენების

შემთხვევაში ფერმერს უწევს მხოლოდ სიმინდის ღერღილის შერევა.

ამ გზით აირიდებთ უამრავი სხვადასხვა ტიპის ნედლეულის მარაგების აღებას. 

კონცენტრატი შეიცავს ყველა საჭირო საკვებ ელემენტს. მისი გამოყენება

მაღალ პროდუქტიული ქათმის მიღების წინაპირობაა. 

რეკომენდირებული გამოიყენოთ 10-დან 50 დღემდე ასაკის ქათმის გამოსაკვებად.

შერევის პროპორცია - 40 კგ კონცენტრატს შეურიეთ 60 კგ დაღერღილი სიმინდი

მეკვერცხული ქათმის გამოსაზრდელი 40%-იანი კონცენტრატი

ფაზა 2 (10-დან 50 დღემდე)

http://www.intraco.ge/
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დამატებითი ინფორმაცია

შენახვის ვადა: წარმოებიდან 1 წელი

მწარმოებელი კომპანია: Intraco Ltd N.V.

მწარმოებელი ქვეყანა: ბელგიის სამეფო

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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ფაზა 2 (10-დან 50 დღემდე)

მეკვერცხული ქათმის გამოსაზრდელი 40%-იანი კონცენტრატი
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